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RESUMO 

 

Introdução: o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma estratégia 
inovadora da Atenção Primária, que tem por finalidade apoiar, ampliar e aperfeiçoar 
as práticas e a gestão de saúde, através de uma gama de profissionais de distintas 
áreas do conhecimento que irão atuar lado a lado com as Equipes de Saúde da 
Família (ESF), tendo em vista a significância desse nível de atenção dentro do 
sistema e a carência de profissionais no cotidiano das equipes trata-se de um estudo 
de grande relevância para a saúde coletiva. Objetivo: caracterizar e descrever o 
trabalho desenvolvido pelos NASF no Estado de Goiás por meio do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PMAQ-AB ciclo 
II. Metodologia: estudo descritivo de corte transversal, que avaliou os resultados do 
PMAQ-AB, em Goiás. Foram utilizados dados secundários, extraídos do banco de 
dados da avaliação externa do PMAQ-AB entre novembro de 2013 a fevereiro de 
2014. Participaram da pesquisa 60 NASF do estado de Goiás e 550 ESF que são 
apoiadas por eles. Resultados: os profissionais mais referidos na composição dos 
NASF foram educador físico, fisioterapeuta, médico veterinário e nutricionista. 
Apenas 45% dos Núcleos possuem consultórios de uso exclusivo nas unidades de 
saúde. Quanto ao processo de trabalho, o planejamento e programação das ações 
são realizados mensalmente pela maioria dos NASF (86,2%). As atividades que 
mais se destacaram foram Educação em Saúde, Atividades Comunitárias, 
Atendimento Domiciliar e Grupos Terapêuticos. A periodicidade de encontros e 
atividades entre Núcleos e Equipes apoiadas é bastante variável e uma pequena 
parte não trabalha com periodicidade definida. O tempo médio de demora para o 
apoio ser atendido foi de 7 dias para 78% das equipes de ESF. Conclusão: o 
trabalho realizado pelos NASF no estado de Goiás fortifica a Atenção Primária à 
Saúde tendo em vista que os encaminhamentos para a demanda especializada 
foram reduzidos e os indicadores de saúde apresentaram melhora. Porém, ainda, há 
muito que percorrer para refinar o trabalho dos Núcleos, e para isso, um dos fatores 
primordiais é aumentar a proximidade e o sincronismo dos NASF com as equipes de 
ESF, estabelecendo parceria e atuando realmente em conjunto. 

 

Palavras-Chave: Atenção Básica à Saúde; Gestão do Cuidado; Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOUZA, ALF. Situational Analysis of Support Groups for Family Health in the 
State of Goiás. [Dissertation] Goiânia (GO): Professional Master's Degree Federal 
University of Goiás Agreement, Nucleus of Studies in Collective Health. Goiânia; 
2017. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Family Health Support Center is an innovative strategy that aims 
to support, expand and improve health practices and management through a range 
of professionals from different areas of knowledge who will work side by side along 
with the Family Health Teams, in view of the significance of this level of attention 
within the system and the lack of professionals in the daily lives of the teams. 
Objective: To characterize and describe the work developed by the Family Health 
Support Centers in the State of Goiás through the National Program for Improving 
Access and Quality of Primary Care, cycle II. Methodology: a cross-sectional 
descriptive study, which evaluated the results of National Program for Improving 
Access and Quality of Primary Care in Goiás. Secondary data were extracted from  
external evaluation database between November 2013 and February 2014. 
Participation in the study was 60 Family Health Support Center of the state of Goiás 
and 550 Family Health Teams that are supported by them. Results: the most 
mentioned professionals in the composition were physical educator, physiotherapist, 
veterinarian and nutritionist. Only 45% of the have clinics for exclusive use in health 
units. As for the work process, the planning and programming of the actions are 
carried out monthly by the majority (86.2%). The activities that stood out most were 
Health Education, Community Activities, Home Care and Therapeutic Groups. The 
frequency of meetings and activities between Family Health Support Center and 
Family Health Teams is quite variable and a small part does not work with defined 
periodicity. The average time for support to be taken care of was 7 days for 78% of 
ESF. Conclusion: the work done by the Family Health Support Center in the state of 
Goiás strengthens the Primary Health Care since the referrals to the specialized 
demand have been reduced and the health indicators have improved. However, 
there is still a lot to do to refine the work, and for that, one of the key factors is to 
increase the proximity and synchronism of the Family Health Support Center  with the 
Family Health Teams, establishing partnership and really working together. 

 

Key Words: Basic Health Care; Care Management; Support Center for Family 
Health. 

 



 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória profissional iniciou há 10 anos com a conclusão do curso de 

enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO. Após a 

graduação trilhei vários caminhos dentro da profissão, como área hospitalar em rede 

privada, atendimento pré-hospitalar, Unidade de Terapia Intensiva, até chegar na 

universidade para trabalho com pesquisas. Nesse último foi quando me voltei para 

área de estudos científicos, e me despertou o interesse para ingressar no mestrado. 

Participei então dentro da universidade com a supervisão de campo do ciclo II do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB), o qual estava avaliando o NASF pela primeira vez e conhecendo de 

perto o instrumento de avaliação externa, sabia que estariam ali uma riqueza de 

informações e grandes respostas aos principais desafios dos NASF, Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e da Atenção Primária à Saúde (APS). 

O trabalho com o PMAQ despertou meu interesse pela APS, e a vontade de me 

aprofundar no estudo da mesma. O interesse foi tamanho que ao assumir um 

concurso posteriormente, afirmei que desejava atuar na APS. Atualmente atuo na 

ESF, e recebo o apoio do NASF. Na minha realidade sempre questionei o trabalho e 

o apoio que eu recebia, sempre acreditei que o núcleo tinha mais a oferecer, e 

poderíamos viver maior grau de solucionamento de demandas se os Núcleos 

fossem mais atuantes. Escolhi então o tema “Análise Situacional dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família no estado de Goiás”, e decidi realizar o estudo na 

perspectiva dos Núcleos e das Equipes por eles apoiadas. Esse trabalho integra 

uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, com a intenção de avaliar a 

Atenção Básica em todo o país. É uma produção científica que avalia o NASF no 

estado de Goiás, com a finalidade de induzir mudanças e proporcionar maior 

resolubilidade aos usuários de saúde.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem experimentado muitos avanços, sendo 

pioneiro em diversas ações e o NASF é uma estratégia inovadora que veio para 

apoiar a Saúde da Família e ampliar as ações da APS. Em consonância a algumas 

das situações descritas acima, esta dissertação é resultado de inquietações a 



 
 

 

respeito do trabalho realizado pelo NASF no estado de Goiás, com a finalidade de 

colaborar no processo de reflexão dos gestores municipais e do estado de Goiás, 

garantindo possibilidade de melhora e adequação ao modelo ideal de NASF e ESF. 

Nesse sentido, me envolver nesse estudo e participar do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, em uma linha que estuda gestão em Saúde Coletiva, 

acrescenta à minha carreira profissional uma grande contribuição que será 

repassada para os municípios, por meio dos resultados encontrados.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) o processo saúde-doença vem 

passando por grandes mudanças no país, deixando o Modelo Flexneriano 

Curativista e adotando o Modelo de Produção Social de Saúde (MAGALHÃES, 

2011). Esse movimento trouxe para o cenário da saúde grandes demandas de 

âmbitos gerenciais, intersetoriais e assistenciais, que se traduzem em desafios para 

a gestão pública (ROSSO, 2008). 

Como modelo de reorganização da atenção à saúde e também como estratégia de 

consolidação do SUS tem-se a Atenção Primária à Saúde (APS), voltada para 

responder à maior parte das necessidades de saúde de uma população, atuando o 

mais próxima possível da comunidade. No Brasil ela incorpora os princípios da 

Reforma Sanitária, levando o sistema a adotar a designação Atenção Básica à 

Saúde (ABS) (MATTA; MOROSINI, 2009). 

A APS tornou-se ao longo do tempo uma das prioridades nas diretrizes da Política 

Nacional de Saúde, atuando como elemento chave na constituição do SUS, com 

capacidade de influir positivamente nos indicadores de saúde e garantir reais 

benefícios à saúde da população (BRASIL, 2011a). Nesse contexto, em 28 de março 

de 2006 a Portaria nº648/GM aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

que posteriormente passou por duas reformulações. Atualmente é regulamentada 

pela Portaria nº2.436 de 21 de setembro de 2017 (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2011b; 

BRASIL, 2017). 

A PNAB considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sócio-cultural. Ela tem a Saúde da Família como 

elemento primordial para o seu fortalecimento e veio para ancorar a APS nos 

serviços (STARFIELD, 2002). 

A APS é amplamente inserida no contexto da Saúde da Família, e essa relação 

agrega valor a ambas. Segundo Magalhães (2011), a Saúde da Família teve como 

referência as experiências exitosas desenvolvidas em países como Canadá, Cuba e 

Inglaterra, juntamente com os resultados positivos desenvolvidos pelo Programa dos 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
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Diante do foco na Saúde da Família e da necessidade de alcançar os objetivos da 

APS no país, foi criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF), 

considerado grande marco para o Sistema de Saúde e agora denominado de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2013). 

A ESF atua como um meio de expansão e qualificação da APS, ela evoca um 

processo de trabalho diferenciado, inserindo um novo olhar à saúde, abordando o 

indivíduo e sua realidade, e abolindo o foco exclusivo à doença (BRASIL, 2010; 

BRASIL 2012b). 

Ela é responsável pelo cuidado de saúde de uma população adstrita, de forma 

continuada, com o desenvolvimento de vínculo. Tem suas ações dirigidas 

prioritariamente à prevenção e controle de agravos, e está fundamentada na 

promoção da qualidade de vida e intervenção em fatores de risco (STARFIELD, 

2002). 

Sua Equipe de Trabalho pode ser formulada através de Equipe Mínima e Equipe 

Ampliada, sendo que uma Equipe Mínima deve conter um enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família, um médico generalista ou especialista em Saúde 

da Família, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(BRASIL, 2012b; BRASIL, 2013). 

A Equipe de Saúde da Família ampliada acresce em sua composição a Equipe de 

Saúde Bucal (ESB), com a presença de cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico de 

saúde bucal (CARVALHO; VIEIRA; QUEIROZ, 2011). 

No estado de Goiás a cobertura da ESF é crescente tanto das Equipes Mínimas 

quanto das Ampliadas, porém ainda longe de alcançar a cobertura de toda a nossa 

população. Tal fato faz com que um significativo numerário populacional fique sem 

atendimento próximo às suas moradias, e essa parcela da população tem que 

buscar cuidados à saúde em lugares distantes, geralmente em centros de saúde que 

não tem ligação alguma com o paciente (BRASIL, 2006). 

Considerando, porém, a complexidade das necessidades de saúde da população 

sobe um olhar holístico de que os problemas que envolvem os seres humanos são 

variados por demais, observa-se que a ESF necessita de fortalecimento 

multiprofissional para suprir os vazios existentes, e garantir maior eficiência no 

cuidado prestado (FRAGELI, 2013). 
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Agregar profissionais à equipe é uma grande assertiva para garantir maior 

resolubilidade das demandas da população e também para alcançar a integralidade 

proposta pela APS. Nesse sentido o Ministério da Saúde (MS), através da Portaria 

GM nº154 de 24 de janeiro de 2008, cria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), o qual insere profissionais da saúde com formações variadas para ampliar 

as ações dos serviços de saúde (BRASIL, 2010). 

Ao longo do tempo os parâmetros que definem o NASF passam por alterações e 

atualmente ele é regido pela Portaria nº3.124, de 28 de dezembro de 2012 (BRASIL, 

2012a). 

O NASF tem como objetivo apoiar de diversas formas o trabalho executado pelos 

profissionais da ESF, estabelecendo parcerias e agregando distintas áreas de 

formação. Ele visa fortalecer a inserção da ESF na Rede de serviços, ampliando a 

abrangência dos cuidados de saúde e potencializando ações e Programas da APS 

(REIS et al., 2016). 

O apoio realizado por ele, também denominado Apoio Matricial ou Matriciamento, 

tem o objetivo de aumentar as práticas de trabalho. Para isso, integram uma 

diversidade de profissionais, entre eles: farmacêuticos, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, médicos acupunturistas e homeopatas, médico veterinário, 

educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais (BRASIL, 

2010; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

Tal atuação propõe a inter e multidisciplinaridade, inserindo maior valor ao trabalho 

na Saúde da Família, tendo em vista a soma de saberes, troca de conhecimentos e 

garantia de um atendimento integral (FERRO et al., 2014). 

A proposta do NASF vai para além das práticas de trabalho vivenciadas até o 

momento, pois possui ferramentas e formas de organização inovadoras, como 

clínica ampliada, Projeto Terapêutico Singular (PTS), consulta compartilhada e 

Educação Permanente em Saúde (EPS) (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010; BRASIL 

2010). 

Não se limita em ter mais profissionais na equipe. Deve-se articular o trabalho, 

preservando a autonomia profissional. E, mesmo diante de procedimentos 

normativos institucionais, o profissional deve ser capaz de protagonizar o seu 
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trabalho atuando com competência, constituindo assim, um grande desafio 

(FRAGELI, 2013). 

A composição do NASF será definida pelos gestores municipais seguindo os 

critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das 

diversas necessidades locais (BRASIL, 2011). 

Segundo o Departamento de Atenção Básica (DAB), em 2013 o estado de Goiás 

contava com um número de 162 NASF e no ano de 2016 contava com 200 NASF 

(BRASIL, 2016). 

Nos últimos anos, com o avanço da saúde pública, a questão da qualidade da 

gestão e das práticas das Equipes de Atenção Básica tem assumido maior 

relevância na agenda dos gestores do SUS, tendo em vista que a proposta da PNAB 

não se vincula apenas na garantia de prestação do serviço, mas envolve também o 

cuidado de saúde com qualidade e eficiência para que a população alcance maior 

nível de saúde. Nesse sentido, o MS propõe várias iniciativas centradas na 

qualificação da Atenção Básica e, entre elas, destaca-se o PMAQ-AB (BRASIL, 

2011a). 

O PMAQ-AB foi instituído pela Portaria de nº1.654 GM/MS do dia 19 de julho de 

2011, como produto de um importante processo de negociação e pactuação das três 

esferas de gestão (municipal, estadual e federal) do SUS, onde debateram e 

formularam soluções para viabilizar um desenho do Programa que pudesse permitir 

a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da Atenção Básica em todo o Brasil 

(BRASIL, 2011a). 

O PMAQ está organizado em quatro fases: Adesão e Contratualização; 

Desenvolvimento; Avaliação Externa e Recontratualização. As mesmas são 

descritas da seguinte forma: 

 A primeira fase consiste na etapa formal de Adesão, mediante a 

Contratualização de compromissos entre as Equipes de Atenção Básica com 

os gestores municipais, e destes com o MS. 

 Na segunda fase, denominada de Desenvolvimento, é realizada a 

autoavaliação e o monitoramento de indicadores contratualizados. 
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 A terceira fase consiste na Avaliação Externa para a totalidade de municípios 

participantes do Programa. 

 E a quarta fase é constituída pelo processo de Recontratualização que deve 

ocorrer após a certificação da Equipe de Atenção Básica, completando o ciclo 

de qualidade proposto pelo Programa (BRASIL, 2011a; REIS et al., 2016). 

 

 

Figura 1 - Organograma das fases do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB). 

Fonte: (BRASIL, 2012). 

 

O PMAQ além de estimular as Equipes de Atenção Básica a se autoavaliarem e 

ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, tornou-se um desafio 

para os gestores. Ele também busca garantir um padrão de qualidade comparável 

nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à ABS em todo o Brasil 

(PEREIRA; JEZIORSKI; FACCHINI, 2012). 

Este Programa propõe um verdadeiro retrato da Atenção Básica no país, fornecendo 

importantes informações para futuras implementações de Políticas de Saúde, 
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através da avaliação da qualidade. Aconteceram dois ciclos do Programa até o ano 

de 2016, e o NASF só foi inserido no ciclo II. 

A avaliação da qualidade visa detectar se algo precisa ser feito em relação a uma 

situação, e só posteriormente é que se avalia o sucesso ou não das medidas 

tomadas. Como a qualidade tem vários aspectos a serem considerados, em 

qualquer situação a atenção deve ser focalizada em alguns desses tópicos 

(DONABEDIAN, 1992). 

Avaliar o desempenho desse nível de atenção é uma iniciativa relevante para o SUS 

e para a população brasileira. Premiar a melhor nota com incentivos financeiros e 

apoio técnico-científico sistêmicos pode estimular a melhoria do desempenho das 

equipes. E é exatamente isso que o PMAQ propõe (REIS et al., 2016). 

A ESF como porta de entrada do SUS e com a responsabilidade de solucionar 85% 

das necessidades de saúde da comunidade, necessita realmente de um 

acompanhamento contínuo das suas ações e de tudo o que as envolve, para que 

seja garantida a sua efetividade (BRASIL, 2012b). 

Atualmente, vivenciamos um grande processo de expansão da ESF para o aumento 

da cobertura da Atenção em Saúde, e para o alcance da tão almejada 

universalização. Porém, o NASF, apesar de ter apresentado acentuado crescimento 

(165,2%) entre os anos de 2010 a 2016, ainda está muito aquém do alcance da 

cobertura do apoio à todas as equipes de ESF existentes no estado (BRASIL, 2016). 

Os NASF representam um numerário pequeno em relação às ESF. Em 2010 o 

estado contava com 1162 equipes de ESF e apenas 69 NASF, em 2016 esse 

número subiu para 1366 ESF e 200 NASF (BRASIL, 2016; IBGE, 2012). 

 Tendo em vista esse contexto, o NASF constitui projeto ambicioso, pois representa 

um grande alicerce para o fortalecimento da ESF, APS e SUS (PATROCÍNIO, 2012). 

Para melhor compreensão é importante conhecer sobre os fatores que norteiam os 

núcleos, como composição profissional predominante e processo de trabalho 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). O entendimento desse cenário poderá ampliar o 

conhecimento sobre o tema, e influenciar positivamente o planejamento e 

programação de ações, afim de melhor vivenciar a APS, tornando-a mais resolutiva, 

menos dispendiosa e prestadora de um cuidado integral de saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar e descrever o trabalho desenvolvido pelos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família no estado de Goiás. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever a estrutura física de trabalho e o perfil de formação dos profissionais que 

compõem o NASF no estado de Goiás. 

 

Caracterizar o processo de trabalho do NASF no estado de Goiás. 

 

Conhecer a avaliação da atuação dos NASF no estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Atenção Primária à Saúde 

 

3.1.1 Resgate Histórico 

 

Historicamente a ideia de APS surgiu com o chamado Relatório Dawnson, em 1920. 

Este documento introduziu a reorganização do processo de trabalho em saúde no 

governo inglês, onde a atenção era ordenada em centros de saúde primários e 

secundários; serviços domiciliares; serviços suplementares e hospitais de ensino, 

destoando do Modelo Flexneriano americano de cunho curativo (MATTA; 

MOROSINI, 2009). 

No período acima citado, o cenário mundial caracterizava-se pelo alto custo em 

saúde e baixa resolubilidade nos países desenvolvidos e em contrapartida, à falta de 

acesso a cuidados básicos, iniquidades e precárias condições sócio-econômicas e 

sanitárias nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (AGUIAR, 2007). 

Dawson foi um médico inglês que trabalhou na organização dos serviços de 

emergência da I Guerra Mundial. Ele trouxe à tona alguns conceitos que hoje são 

indispensáveis à APS, como: “população adstrita”; “porta de entrada”; “acolhimento”; 

“vínculo”; “Atenção Primária como coordenadora do cuidado”, além do crédito de ter 

sido o primeiro a propor o esquema de “Redes de Atenção” (REIS et al., 2016). 

A indignação com os serviços até então prestados à população disseminou pelo 

mundo um olhar diferenciado para a atenção em saúde e inúmeros movimentos 

mundiais começaram a abordar essa temática de reestruturação e reorganização do 

Sistema de Saúde. Dentre eles destaca-se a Conferência Internacional sobre 

Cuidados de Saúde Primários, que aconteceu na cidade de Alma Ata, em 1978, com 

o intuito de promover a saúde em todos os povos do mundo e teve como meta 

principal, saúde para todos até o ano 2000 (OMS, 1978). 

A Conferência teve como objetivos: a) promover o conceito de APS em todos os 

países; b) intercambiar experiências e informações sobre a organização da APS em 

alguns Sistemas e Serviços Nacionais de Saúde; c) avaliar a situação da saúde e da 
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assistência sanitária em todo o mundo, bem como sua relação com a APS e o 

potencial de melhora dos Sistemas Nacionais de Saúde com o estabelecimento de 

uma política de APS; d) definir os princípios da APS e as formas operativas de 

superação dos problemas práticos que porventura surgiriam; e) definir a função dos 

governos e de organizações nacionais e internacionais na cooperação técnica e na 

ajuda para o desenvolvimento da APS de uma forma geral; f) formular 

recomendações para esse desenvolvimento (AGUIAR, 2007). 

Tal Conferência conceituou a APS da seguinte forma: 

Atenção Primária à Saúde é a assistência sanitária essencial 
baseada em métodos e tecnologias práticos, cientificamente 
fundados e socialmente aceitáveis, acessível a todos os indivíduos e 
famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um 
custo que a comunidade e o país possam suportar em todas e em 
cada uma das etapas de seu desenvolvimento, em um espírito de 
auto-responsabilidade e autodeterminação. A Atenção Primária é 
parte integrante tanto do Sistema Nacional de Saúde, do qual 
constitui a função central e o núcleo principal, como do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 
da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde e leva, na medida 
do possível, a atenção da saúde aos lugares onde as pessoas vivem 
e trabalham. Constitui o primeiro elemento de um processo 
permanente de assistência sanitária (OMS, 1978). 

 

Além da ampliação do conceito de saúde, a Conferência resultou em dois 

importantes documentos: a Declaração de Alma-Ata e as Recomendações de Alma-

Ata, que consistem em vinte e duas diretrizes para o desenvolvimento e a 

implantação da APS na forma preconizada (AGUIAR, 2007). 

Esta Declaração enfatiza que a saúde - estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade constitui-se de 

direito humano fundamental, o qual deve ser assegurado pelos governos, contando 

com a participação da comunidade. E a Atenção Primária é a chave para o alcance 

dos objetivos e metas propostos, devendo haver união dos países para a sua 

implantação (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 2001; MEIRELES, 2008). 

Ela especificou ainda oito elementos primordiais a serem contemplados nas ações 

da APS, sendo eles: educação em saúde; saneamento ambiental, especialmente de 

água e alimentos; saúde materno-infantil; prevenção de doenças endêmicas locais; 

tratamento adequado de doenças mais comuns; fornecimento de medicações 
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essenciais; promoção da saúde mental e promoção da boa alimentação (RIBEIRO, 

2007). 

Por fim, a Declaração convoca todos os governos à ação urgente e eficaz em 

cooperação mútua, como forma de se garantir o desenvolvimento da APS como 

parte de um Sistema Nacional de Saúde completo e integrado aos outros setores, 

usando, para isso, todos os recursos necessários (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 

2001; AGUIAR, 2007). 

A APS dissemina-se então pelo mundo e seus princípios norteiam grandes 

mudanças e avanços. A maioria dos países a incorpora em seu Sistema de Saúde, 

desenvolvendo novos conceitos e utilizando de técnicas de ação variadas. Inicia-se 

também um processo de discussão sobre a promoção da saúde como um dos 

pilares da APS (REIS et al., 2016). 

Em sucessão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incorpora o movimento da 

Promoção da Saúde, oriundo do Canadá. A partir do Relatório Lalonde, o referido 

país iniciou uma reforma do seu Sistema de Saúde e propôs as seguintes ações, 

“Política Pública Saudável” e “Cidade Saudável”, tal reforma se propagou por 

diversas cidades com o objetivo de procurar em conjunto, novas maneiras de 

promover a saúde e melhorar o ambiente (RIBEIRO, 2007). 

Com esta motivação, aconteceu em 1986, a I Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde em Ottawa, emergindo do novo movimento de Saúde Pública a 

nível mundial, como resposta e reação às crescentes expectativas de saúde e bem-

estar, particularmente nos países mais industrializados (MEIRELES, 2008). 

Tal Conferência resultou em uma carta de intenções que contribuiu grandiosamente 

com o novo paradigma de saúde proposto em Alma Ata, agregando novos termos e 

conceitos à saúde e tendo como elemento chave as Políticas Saudáveis para 

alcance da Promoção da Saúde. Denominada “Carta de Ottawa” conceitua o termo 

“Promoção da Saúde” como “processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle desse processo” (OMS, 1986). 

A Carta de Ottawa propõe estratégias em cinco linhas de ações: 1) Implementação 

de políticas públicas saudáveis; 2) Criação de ambientes favoráveis à saúde; 3) 

Reorientação dos serviços de saúde, com enfoque na saúde e não na doença; 4) 
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Reforço da ação comunitária, empowerment comunitário e 5) Desenvolvimento de 

habilidades pessoais (HEIDMANN et al., 2006). 

Ao final da década de 80 a OMS constatou que os objetivos de Alma Ata não seriam 

alcançados, tendo em vista que setores da população mundial ainda não tinham 

acesso à saúde. Foi realizada então reunião em Riga, na União Soviética, com o 

título “De Alma-Ata ao ano 2000: reflexões no meio do caminho”, onde referendou-

se os princípios da APS, incorporou os Sistemas Locais de Saúde (SILOS) e propôs 

a Agenda 2000 para aumentar os esforços na descentralização, através do 

fortalecimento dos Direitos de Saúde e da APS como base de suas ações (AGUIAR, 

2007). 

Os SILOS eram facilitadores da operacionalização do Sistema de Saúde, com foco 

na Atenção Primária, enfatizando a importância de outros atores além dos serviços 

de saúde, responsáveis pelo bem-estar da população (RIBEIRO, 2007). 

Segundo Paim (1994, p.187) a proposta dos SILOS apresenta-se como “uma coluna 

vertebral da Atenção Primária à Saúde, numa espécie de projeto dinamizador das 

estratégias”. 

Muitas foram as Conferências que aconteceram a nível global com o intuito de reunir 

representantes mundiais e analisar e debater os assuntos internacionais de saúde. 

Os avanços foram muitos, como a reformulação da Atenção à Saúde; o aumento da 

amplitude dos cuidados de saúde; a mudança de contexto, deixando o indivíduo e 

pensando na sociedade. No entanto, entre todos os encontros internacionais 

nenhum se assemelha em progresso e impacto aos que geraram a Declaração de 

Alma Ata e a Carta de Ottawa. Ambas representam grande marco para a saúde 

global, estabelecendo um novo paradigma para o processo saúde-doença, incitando 

o mundo a rever seus conceitos e propondo estratégias para a implementação 

desse novo olhar para a saúde (BRASIL, 2002; MEIRELES, 2008). 

O quadro abaixo expõe os principais encontros internacionais da OMS sobre APS 

para esclarecer essa contextualização. 
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QUADRO 1. Principais Conferências Mundiais da Organização Mundial da Saúde 

voltadas para Atenção Primária à Saúde. 

ANO CONFERÊNCIAS PRINCIPAIS TEMÁTICAS 

1978 
Declaração de Alma-Ata (Conferência 
Internacional sobre Cuidados de 
Saúde Primários). "Saúde para todos no ano 2000". 

1986 
Carta de Ottawa - Canadá (1º 
Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

Políticas públicas saudáveis e 
ambientes favoráveis à saúde. 

1988 
Declaração de Adelaide - Austrália (2º 
Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

Áreas prioritárias: Saúde da mulher; 
alimentação; Tabaco e álcool; 
Ambientes saudáveis. 

1991 
Declaração de Sundsvall - Suécia (3º 
Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

Promoção de ambientes favoráveis; 
Justiça social em saúde. 

1997 
Declaração de Jacarta - Indonésia (4º 
Conferência Internacional de 
Promoção da Saúde). 

Inclusão do setor privado nas 
políticas de Promoção da Saúde. 

2000 
Declaração do México (5º Conferência 
Internacional sobre Promoção da 
Saúde). 

Promoção da saúde como prioridade 
fundamental das políticas de saúde. 

2005 
Carta de Bangkok - Tailândia (6º 
Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

Atuação sobre os efeitos da 
globalização. 

2009 
Declaração de Nairobi - Quênia (7º 
Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

P.S sustentável; Capacitação 
comunitária; Alfabetização em saúde. 

2013 
Declaração de Helsinque - Finlândia 
(8º Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde). 

Saúde em todas as políticas; 
Prioridade para saúde e equidade. 

Fonte: (AGUIAR, 2007). 
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3.1.2. Atenção Primária à Saúde no contexto brasileiro 

 

Antes da criação do SUS, o Brasil não contava com um Modelo Sanitário, ficando as 

cidades à mercê das epidemias. Os cuidados de saúde eram prestados apenas aos 

contribuintes, cabendo aos demais ter que recorrer às unidades filantrópicas diante 

de alguma necessidade. O cenário presente constava de altas taxas de mortalidade 

infantil, aumento nos custos da medicina curativa e falta de verbas. Todos esses 

fatores fizeram com que rompesse um movimento cada vez mais forte de 

contestação ao Sistema de Saúde vigente (ROSSO, 2008; ABRAHÃO-CURVO, 

2010). 

No início do século XX este problema se agravou e um ativo movimento de Reforma 

Sanitária ganhou corpo no país, sob a liderança de uma nova geração de médicos 

higienistas, alcançando importantes resultados que perduram ao longo do tempo 

(ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005). 

Inicia-se, então um processo de mudanças gradativas em favorecimento da saúde 

no país. Houve a criação de alguns órgãos, como o Departamento Nacional de 

Saúde Pública (DNSP), em 1920. Posteriormente houve a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MESP), que era responsável pela saúde da população, 

diferentemente da medicina previdenciária desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, e que mais tarde veio a se desmembrar (BRASIL, 2007). 

Nesse período, tendo em vista a insatisfação da população e todo o cenário mundial 

de mudanças e reformulação da saúde foram estabelecidas as bases para a criação 

de um Sistema Nacional de Saúde (ROSSO, 2008). 

Em 1975, com a crise do modelo econômico implantado, começam a aparecer as 

fragilidades do Modelo de Saúde Previdenciário que, por ter priorizado a medicina 

curativa, foi incapaz de solucionar os principais problemas da saúde coletiva, como 

as endemias e os péssimos indicadores de saúde (CORDEIRO, 2004). 

Esse contexto incita o surgimento da Medicina Comunitária no país e de maneira 

incipiente a APS é incorporada ao ideário reformista.  Importantes programas são 

implantados com o objetivo de expandir o acesso à saúde, como o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do Nordeste (PIASS) e Sistema 

Integrado de Saúde do Norte de Minas (RIBEIRO, 2007). 
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Ainda sob a luz do movimento mundial para reorientação da saúde global, após a 

Declaração de Alma Ata, em 1986 aconteceu a 8º Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), considerada um grande marco no processo de construção do atual Sistema 

de Saúde brasileiro. Nesse evento o conceito de saúde foi reformulado, como 

resultante das condições de variados fatores, como, alimentação, habitação, 

educação, renda, emprego, lazer, liberdade, e acesso aos serviços (ESCOREL; 

NASCIMENTO; EDLER, 2005; ABRAHAO-CURVO, 2010). 

A partir dessa Conferência é aprovada a criação do denominado SUS, 

reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e pautado 

pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade, itens já preconizados 

nas Conferências Internacionais como primordiais para o fortalecimento da APS 

(BRASIL, 2007). 

O SUS surge como uma Política de Saúde, e compreende um conjunto organizado e 

articulado de serviços e ações de saúde, integrando entidades públicas com a 

participação das entidades privadas, e financiado pelas três esferas do governo. É 

um Sistema de abrangência nacional, porém coexistindo em seu âmbito 

subsistemas em cada estado e em cada município (CORDEIRO, 2004). 

Sua regulamentação foi materializada através das Leis Orgânicas da Saúde (LOS) 

8.080/90 e 8.142/90. A primeira dispõe sobre o modo de operar a saúde com 

enfoque na promoção, na proteção e na recuperação, assim como na organização e 

no funcionamento dos serviços correspondentes, incluindo o caráter complementar 

da iniciativa privada. A segunda dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS, estabelece como deve ser as transferências de recursos financeiros 

nos níveis intergovernamentais e institui as Conferências e os Conselhos de Saúde 

em cada esfera de governo (BRASIL, 2007). 

O SUS segue uma mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos, em todo o 

território nacional, conforme demonstrado na Figura 2. 
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FIGURA 2. Organograma com os princípios do SUS. 

Fonte: (BRASIL, 2007). 

 

O princípio da universalidade compreende a saúde como direito de todos e dever do 

poder público. Ele coloca o desafio da oferta dos serviços de saúde a todos que dele 

necessitem independente de sexo, raça, renda, ocupação, ou quaisquer outras 

características sociais ou pessoais. Representa um dos maiores desafios dentro do 

SUS, e foi o principal objetivo almejado desde início desse Sistema (BRASIL, 2000). 

A equidade tem como objetivo reduzir as disparidades sociais e regionais existentes 

no país. Apesar de todos terem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, 

por isso, têm necessidades diferentes. A equidade observa esses fatores e os trata 

de maneira específica (BRASIL, 2007). 

O cuidado de saúde prestado ao usuário deve satisfazer à todas as suas 

necessidades, considerando a pessoa como um todo, para isso tem-se a 

integralidade. Ela é definida como um dos princípios do SUS que considera as 

dimensões biológica, cultural e social do usuário. Para implementá-la, é importante a 

integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação, e ao mesmo tempo a articulação com outras Políticas 

Públicas (FRACOLLI et al., 2011). 

A resolubilidade, princípio organizativo, diz respeito à combinação dos graus de 

eficácia e eficiência das ações em saúde. É a exigência de que, quando um 

indivíduo busque atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo 

sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e 

resolvê-lo até o nível de sua competência. Proporciona a garantia do serviço efetivo 

de saúde para a população (BRASIL, 2000). 
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Esses princípios do SUS somados ao ideário de reformulação da saúde propiciaram 

a criação da PNAB, a qual foi instituída pela Portaria nº2.488 de 21 de outubro de 

2011 e tem como foco prioritário o trabalho em equipe sobre populações de 

territórios delimitados, constituindo-se na porta de entrada preferencial dos usuários 

do sistema (BRASIL, 2011b). 

A PNAB é o resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores 

envolvidos com o desenvolvimento e consolidação do SUS. Ela articula a Atenção 

Básica com importantes iniciativas do SUS, como ampliação das ações intersetoriais 

e de promoção da saúde e trata de toda a infraestrutura e funcionamento da 

Atenção Básica (BRASIL, 2011b). 

Cabe ressaltar que o MS utiliza o termo Atenção Básica à Saúde (ABS) para 

designar a APS. Apesar dessa dupla nomeação e da errônea conceituação da 

mesma, como cuidado de saúde de baixa complexidade levada para as populações 

de baixo poder aquisitivo, segundo Mendes (2005) em função da visão ideológica da 

APS, o termo primário refere-se ao complexo princípio da APS de primeiro contato, 

primeira referência diante de alguma necessidade em saúde, a qual na verdade tem 

demasiado grau de importância no cenário saúde. 

A APS ou ABS é caracterizada pelo MS, 

[...] por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob 
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 
baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 
maior frequência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e da continuidade, da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e 
da participação social (BRASIL, 2006, p.10). 

 

De acordo com a PNAB, esse nível de cuidado de saúde deve ser desenvolvido com 

o mais alto grau de descentralização e capilaridade, atuando em território delimitado, 

garantindo uma relação de maior proximidade com os usuários, utilizando de 
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tecnologias complexas e com a função de ordenar o cuidado (BRASIL, 2012). A APS 

ou ABS é sustentada pelas diretrizes relacionadas no Quadro 2. 

 

QUADRO 2. Relação das diretrizes da Atenção Básica à Saúde. 

DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

I. Ter território adstrito. 

II. Acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos. 

III. Adscrever os usuários e estabelecer relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes. 

IV. Coordenar a integralidade. 

V. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 
capacidade na construção do cuidado à sua saúde. 

Fonte: (BRASIL, 2013). 

 

A PNAB tem na Saúde da Família a base para a expansão e consolidação da APS. 

O cuidado com a família no serviço propicia a integralidade da atenção e reflete de 

maneira favorável em todos os demais processos. Em seu documento oficial temos 

os seguintes dizeres sobre essa caracterização: 

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a 
promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 
redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 2012). 

 

De acordo com Azevedo (2007), a saúde é produzida em um espaço físico, social e 

relacional, o que leva a múltiplas dimensões do processo saúde doença. Portanto ao 

abordá-la torna-se necessário considerar o meio no qual os indivíduos e as famílias 

estão inseridos, conhecendo melhor as variáveis que direta ou indiretamente 

interferem na qualidade de vida da população. 

A APS atua então, junto à população, ampliando o acesso à saúde, e é a primeira 

referência para qualquer cuidado em saúde. Ela forma a base do trabalho de todos 

os demais níveis de atenção do Sistema de Saúde, promovendo a organização e 
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racionalização da utilização dos recursos. Assim, a APS é aquele nível do Sistema 

de Saúde que oferece a entrada do usuário para todas as novas necessidades, 

fornecendo atenção sobre a pessoa e suas relações, no decorrer do tempo e para 

todas as condições (STARFIELD, 2002). 

Como elemento chave para a sua implementação e alcance de sua proposta tem-se 

o Programa de Saúde da Família (PSF). Criado em 1994, o PSF foi apresentado no 

primeiro documento ministerial como um Programa, passando, em seguida, a ser 

considerado uma Estratégia de reorientação do modelo assistencial, com potencial 

caráter substitutivo das práticas convencionais (GOMES et al., 2011). 

Ele incorpora os princípios do SUS e desponta como um novo paradigma na 

atenção à saúde. Insere na sua prática a transformação do antigo Modelo de Saúde 

Hospitalocêntrico e Curativo para um Modelo de Saúde Coletivo centrado na família 

e na comunidade (STARFIELD, 2002). 

Para além disso, o PSF representa a garantia do alcance do serviço de saúde a 

todos, sendo a porta de entrada para o sistema, garantindo a concretização de todas 

as dimensões da APS e ao longo do tempo vem evoluindo em seus propósitos 

(GOMES et al., 2011). 

A APS nacional ou internacionalmente ainda não tem a prioridade esperada, devido 

a vários fatores, como: desvalorização, banalização e conceito equivocado de que é 

de baixa complexidade. Quando os princípios como ser o primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação, foco na família e orientação 

comunitária forem realmente operacionalizados na íntegra, haverá então a 

verdadeira APS vislumbrada pelos seus precursores em Alma-Ata (MENDES, 2012). 

Para maior entendimento da APS no Brasil, temos o organograma da Figura 3, 

mostrando os principais marcos referentes à Saúde Pública até a criação dos NASF. 
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FIGURA 3. Organograma com os marcos principais da Atenção Primária à Saúde no Brasil até a 
criação dos NASF. 

Fonte: (BRASIL 2006; BRASIL 2011; BRASIL 2013). 

 

A PNAB passou por reformulação para reestabelecimento de suas diretrizes e 

melhor organização da ABS. Atualmente é regulamentada pela portaria 2.436 de 21 

de setembro de 2017. A qual trouxe mudanças como maior autonomia para os 

municípios com relação aos recursos federais, e ampliação do trabalho realizado na 

visita domiciliar pelos agentes de endemias, dando maior efetividade à visita 

(BRASIL, 2017). 

 

3.2 Estratégia de Saúde da Família 

 

Em 1991 o MS formula o PACS com a finalidade de contribuir para a redução das 

mortalidades infantil e materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 

através da extensão da cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais pobres 

e desvalidas (ROSA; LABATE, 2005). 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como um elo entre o profissional de 

saúde e a comunidade, propiciando fatores como proximidade com a população 

alvo, vínculo, credibilidade, educação em saúde e de uma maneira geral o 

fortalecimento dos cuidados primários (SANTOS, 2008). 
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O estado do Ceará foi principiante na utilização do PACS e os resultados foram 

exitosos o bastante, para impressionar os órgãos públicos de saúde. A partir dessa 

experiência bem sucedida, o Ministério da Saúde percebe a importância dos ACS 

nos serviços básicos e começa, então, a enfocar o cuidado com a família como 

unidade de atenção (ROSA; LABATE, 2005). 

No entanto, apesar de toda sua contribuição, esse Programa ainda não era 

suficiente para sustentar a Atenção Primária e tudo o que ela propõe. Tal fato entra 

em discussão profunda e através de uma reunião realizada nos dias 27 e 28 de 

dezembro de 1993, em Brasília-DF, sobre o tema “Saúde da Família”, convocada 

pelo gabinete do Ministro da Saúde Henrique Santillo e com o apoio da UNICEF- 

United Nations Childrens Fund, foi aprovada a criação do PSF (ROSA; LABATE, 

2005; BRASIL, 2007). 

O PSF foi instituído no ano de 1994, com o objetivo de reorientar o Modelo de 

Atenção Básica vigente, atendendo indivíduo e família, de forma integral e contínua, 

desenvolvendo ações de promoção, prevenção, atuando como porta de entrada 

para a assistência e dessa forma solucionando a grande parte das demandas da 

população (ROSA; LABATE, 2005; PAIM; TEIXEIRA, 2007). 

O referido Programa trouxe consigo valores inéditos até então, tais como integração 

com a comunidade, intervenção em saúde na coletividade, ação e mudança do 

enfoque da atenção, que deixa de ser o indivíduo e passa a ser a família e seu 

contexto (SANTOS, 2008). 

Para maior compreensão o Quadro 3 evidencia as principais diferenças entre o 

modelo de APS convencional e o modelo voltado para a Saúde da Família. 
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QUADRO 3. Diferenças entre o Modelo de Atenção Primária à Saúde Convencional 

e o Modelo voltado para a Saúde da Família. 

MODELO CONVENCIONAL MODELO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Saúde como ausência de doenças. Saúde como qualidade de vida. 

Atenção concentrada no indivíduo. Atenção concentrada no coletivo. 

Ações curativas. 
Atenção integral à saúde, ações de promoção, 
proteção, cura e reabilitação. 

Hospital como serviço de saúde 
dominante. 

Hierarquização da rede de atendimento. 

Predomínio da intervenção médica. Intervenção da equipe multidisciplinar. 

Funcionamento baseado na demanda 
espontânea. 

Organização e programação da demanda. 

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2004). 

 

Inicialmente o PSF foi implantado em áreas de risco, baseando-se no Mapa da 

Fome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para critério de seleção 

de áreas para sua implantação. Em 1996, o governo federal verificou que o PSF 

deve ser repensado e reformulado para ir além dos alcances de um Programa que 

trabalha com recortes da população (SANTOS, 2008). 

Por suas especificidades o PSF foge à concepção usual dos demais Programas 

concebidos pelo Ministério da Saúde, já que não é uma intervenção vertical e 

paralela às atividades dos serviços de saúde. Pelo contrário, caracteriza-se como 

estratégia que possibilita a integração e promove a organização das atividades em 

um território definido, com o propósito de enfrentar e resolver os problemas 

identificados (PAIM; TEIXEIRA, 2007). 

Assim o PSF passou por várias reformulações, deixou o caráter de política 

focalizada para dar espaço a uma política mais abrangente e passou então a ser 

designado por ESF. 

A mudança nominal para ESF não é uma mera substituição ao PSF, ela representa 

uma resignificação, horizontalização e ampliação dos seus conceitos. Promove a 
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reorientação da prática profissional, agora voltada para promoção da qualidade de 

vida da população, constituindo-se em uma proposta com dimensões técnica, 

política e administrativa inovadoras (SANTOS, 2008). 

A ESF pressupõe o princípio da vigilância à saúde, a inter e multidisciplinaridade e a 

integralidade do cuidado sobre a população que reside na área de abrangência de 

suas unidades (PAIM; TEIXEIRA, 2007; BRASIL, 2013). 

Entre seus objetivos encontram-se: prestação da assistência integral e contínua de 

boa qualidade à população adstrita, elegendo a família e seu espaço social como 

núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde; a intervenção sobre os 

fatores de risco a que esta população está exposta, humanizando as práticas de 

saúde por meio do estabelecimento de vínculo de confiança e contribuindo para a 

democratização do conhecimento do processo saúde-doença (BRASIL, 2013). 

A ESF é estruturada a partir da Unidade de Saúde da Família (USF) instaladas perto 

de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem. Seu trabalho é voltado 

para população adstrita, onde cada equipe será responsável por um número de até 

4000 pessoas, sendo a média recomendada de 3000 pessoas e ficando cada ACS 

responsável por 750 pessoas (BRASIL, 2006). 

A operacionalização do trabalho da equipe se dá através do cadastramento das 

famílias, geralmente pelo ACS, por meio das visitas domiciliares. Os dados desse 

cadastro, juntamente com informações de saúde complementares, levam ao 

conhecimento da realidade daquela família, comunidade e população e sustentam 

os bancos de dados nacionais (BRASIL, 2013). 

Todo o trabalho subsequente da ESF é planejado de acordo com esse diagnóstico 

de saúde da população, e dessa forma são desenvolvidas as ações para melhorar 

as condições encontradas, inserindo a sociedade de forma ativa nesse processo 

(BRASIL, 2007). 

O foco prioritário do trabalho executado pela ESF é a atenção voltada para a família, 

percebida em seu ambiente físico e social, ou seja, todo o contexto que a envolve, 

alcançando uma percepção ampliada do processo saúde-doença e favorecendo as 

práticas assistenciais que vão para além das ações curativas (SANTOS, 2008). 

Quando se conhece a realidade das famílias e o cenário em que elas estão 
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inseridas, é possível dar um grande passo em prol do fortalecimento da assistência 

prestada. 

O MS preconiza que o trabalho das equipes seja realizado utilizando de uma visão 

sistêmica e integral do indivíduo, família e comunidade. Enfatiza também que o 

profissional atuante deve ser capaz de planejar, organizar, desenvolver e avaliar 

ações que respondam às necessidades da população assistida, de acordo com as 

diferentes realidades (SANTOS, 2008). 

A ESF deve ser composta por no mínimo um médico generalista ou especialista em 

saúde da família, um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um 

auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS. Podendo ser acrescido maior quantitativo 

profissional (MENEZES, 2013). 

O dia a dia do trabalho dessas equipes vem mostrando um acúmulo de demandas 

de atenção à saúde da população adstrita, que muitas vezes, poderiam ser 

atendidas por profissionais especialistas também vinculados à Atenção Básica, sem, 

contudo, ser identificado como serviços de referência dentro da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) (CAMPOS, 1999; ALMEIDA, 2009). 

A ESF como porta de entrada, tem como atributo ordenar as RAS, ou seja, ela faz a 

ponte entre o usuário e os demais níveis de atenção. Portanto saber identificar o que 

é de sua competência e o que deve ser dado seguimento em outro nível é 

fundamental para o alcance da resolubilidade esperada (MENDES, 2012). 

Campos (1999) sugere um rearranjo dos serviços de saúde, com base nos conceitos 

de equipe de referência e de apoio especializado matricial, segundo a diretriz de 

vínculo terapêutico entre equipe e usuário. 

Para Mendes (2012) a situação brasileira de alta carga de doenças e com forte 

predomínio de condições crônicas incita a incorporação de outros profissionais de 

saúde, como psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, entre outros, como membros 

das ESF. Dessa forma poderia se evitar demasiados encaminhamentos, os quais 

desfavorecem o cuidado devido a baixa adesão dos usuários em dar seguimento ao 

tratamento. 

É na equipe multiprofissional que as situações levantadas no diagnóstico de saúde 

devem ser enfrentadas, valorizando-se a soma de olhares pelos distintos 

profissionais e obtendo-se dessa forma, um maior impacto sobre os diferentes 
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fatores que interferem no processo saúde-doença. Para isso é imprescindível que a 

estruturação do trabalho rompa com a dinâmica médico-centrada (REIS et al., 2016; 

SILVA, 2014). 

 A ideia de que os cuidados dispensados na Atenção Primária são simples, há muito 

deixou de existir. Estes são complexos e precisam dar conta das necessidades de 

saúde da população. Para isso, é necessário que o trabalho seja compartilhado 

entre uma equipe multiprofissional. Ir além de uma equipe mínima de assistência é 

avançar velozmente rumo ao nível desejável de saúde ofertado aos nossos usuários 

(MENDONÇA et al., 2010; MENEZES, 2013). 

 

3.3 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

 

O NASF foi criado pelo MS, em 2008, através da Portaria GM nº154, com a 

finalidade de agregar valor ao cuidado prestado aos pacientes da APS, tendo em 

vista a significância desse nível de atenção dentro do sistema e a carência de 

profissionais no cotidiano das equipes (BRASIL, 2010). 

Trata-se de uma estratégia, que tem por objetivo apoiar, ampliar e aperfeiçoar as 

práticas e a gestão de saúde, através de uma gama de profissionais de distintas 

áreas do conhecimento que irão atuar lado a lado com as Equipes de Saúde da 

Família (SILVA et al., 2012). 

Como determina a Portaria nº154/08 ele não é considerado porta de entrada do 

sistema, devendo atuar de forma integrada a RAS e trabalhar conjuntamente com as 

equipes apoiadas (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). 

A principal diretriz do SUS praticada pelo NASF é a integralidade, porém 

abrangendo maiores perspectivas, indo para além de um atendimento integral. Ela é 

compreendida em três sentidos: a) abordagem integral do indivíduo, onde ele será 

atendido em todas as suas necessidades, levando em consideração seu contexto 

social, familiar e cultural; b) as práticas de saúde organizadas a partir da integração 

das ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura; c) organização do sistema 

de saúde de forma a garantir o acesso integral às RAS, conforme a necessidade da 

população (BRASIL, 2010; FRACOLLI et al., 2011). 
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A integralidade é definida como um princípio do SUS, que considera as dimensões 

biológica, cultural e social do usuário. O Quadro 4 mostra os demais princípios e 

diretrizes que devem orientar o trabalho realizado por esses Núcleos. 

QUADRO 4. Princípios e diretrizes que orientam o trabalho dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família. 

TERRITÓRIO 

O território é um conjunto de sistemas naturais e artificiais que engloba indivíduos e 
instituições. Nele se processa a vida social. A ESF precisa conhecer sua realidade para 
garantir atuação efetiva. 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

Modo orgânico participativo e prazeroso de cuidar da saúde e de fazer a gestão dos territórios. 

INTERDISCIPLINARIDADE 

É o trabalho em que as diversas ações, saberes e práticas se complementam. Envolve 
relações de interação dinâmica entre saberes e insere atitude de permeabilidade aos 
diferentes conhecimentos trabalhados. 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

É o fortalecimento dos espaços sociais, comunitários e locais em geral, que convoca uma 
gestão participativa. A participação da população que conhece mais do que ninguém sua 
realidade favorece a cidadania e fortalece a sociedade civil. 

INTERSETORIALIDADE 

É a articulação entre sujeitos e setores sociais diversos, a fim de abordar um tema ou situação 
em conjunto. Favorece a superação da fragmentação do conhecimento. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Constante processo de educação em saúde, onde deve-se trabalhar com a transformação das 
práticas profissionais e da organização do trabalho. 

HUMANIZAÇÃO 

Entende o usuário como cidadão em todas as suas dimensões e redes de relação. Implica 
apostar na capacidade criativa e na possibilidade de reinventar formas de relação entre 
pessoas, potencializando o outro. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

É uma estratégia de organização da gestão e das práticas em saúde. Desenvolve ações 
cotidianas que aumentem o potencial de eleger formas de vida mais saudáveis. 

Fonte: (BRASIL, 2012). 
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O território representa a base do trabalho das Equipes de Saúde da Família e é 

considerado um importante instrumento para a organização dos processos e das 

práticas de saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005; SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

A execução das práticas de saúde sobre um substrato territorial ocorre no SUS e 

destaca-se na ESF, onde a atenção é centrada a uma população específica 

pertencente a um território delimitado com problemas de saúde definidos (MIRANDA 

et al., 2008). 

Para além de uma simples delimitação de espaço, o território representa um perfil 

histórico, demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e 

cultural, que o caracteriza como dinâmico e em permanente construção (PEREIRA; 

BARCELLOS, 2006; SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

A Educação Popular em Saúde pode ser compreendida como um modo de 

reconhecer e enfrentar os problemas de saúde, mediante o diálogo com as classes 

populares, o respeito às suas culturas e o reconhecimento dos seus saberes 

(AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

Sabe-se que a educação popular sempre parte do pressuposto de que o educando 

possui um saber prévio, e tem o objetivo de formar uma consciência sanitária capaz 

de reverter o quadro de saúde da população (CECCIM, 2005). 

A mudança de paradigmas de enfrentamento dos problemas de saúde na população 

é impactante no contexto que ela se insere, e favorece os demais princípios 

norteadores do NASF, como a participação social. A partir do momento que a 

população é ativa e tratada como parte do processo ela tem maior possibilidade de 

assumir ações e condutas favoráveis à sua situação de saúde (AMARAL; PONTES; 

SILVA, 2014). 

Para fortalecer o processo de conhecimento da população tem-se a participação 

social, a qual é caracterizada pela inclusão dos cidadãos e das organizações da 

sociedade civil nos processos decisórios de enfrentamento das Políticas Públicas de 

Saúde. Ela é sinônimo de uma comunidade ativa na cobrança de seus direitos 

(CAVALCANTI; CORDEIRO, 2015). 

Ninguém melhor do que o próprio usuário do Sistema Público de Saúde para 

conhecer o produto que lhe é ofertado. E a partir desse conhecimento e com sua 
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atuação, poder realizar o levantamento de críticas ou elogios, evocando mudanças, 

com o objetivo de fortalecer o sistema. 

A grande função da participação social é trazer a população para perto, e através de 

uma gestão horizontal garantir maior qualidade aos serviços de saúde (SILVA; 

RODRIGUES, 2010). 

Já a EPS é uma Política de Saúde Pública que tem a nobre meta de tornar a Rede 

Pública de Saúde uma Rede de Ensino-Aprendizagem no exercício do trabalho 

(CECCIM, 2005). 

Aperfeiçoar o profissional de saúde e ampliar o conhecimento específico, garante 

maior qualidade na assistência prestada. E esse é um dos pontos chave de atuação 

do NASF, através do apoio pedagógico (BRASIL, 2010). 

Outra impactante Política de Saúde é a Política Nacional de Humanização, que veio 

para garantir maior aprimoramento das intervenções de saúde (BRASIL, 2012). 

A humanização requer o comprometimento e participação de todos os atores 

envolvidos no processo de produção de saúde, incita a ampliação do grau de 

comunicação entre sujeitos e serviços, horizontalização dos saberes, e 

indissociabilidade entre a atenção e gestão, reforçando que a relação entre cuidar e 

gerir é inseparável (NORA; JUNGUES, 2013). 

Para fortalecer e incentivar a concretização dos princípios levantados tem-se a 

promoção da saúde, Política Pública bastante solidificada, que propõe uma 

reorientação dos serviços de saúde, mudando o enfoque biomédico tradicional para 

uma abordagem mais ampla do indivíduo e não apenas da doença (ALMEIDA, 

2010). 

Através de uma gama de profissionais de variadas áreas de formação o NASF 

busca implementar os princípios aqui descritos. Vale ressaltar que sua atuação é 

dinâmica, interdisciplinar e intersetorial. 

O trabalho interdisciplinar exige uma sábia condução do processo, com base em 

relações longitudinais, onde os profissionais dentro de suas áreas de conhecimento 

buscam o mesmo objetivo. Tal fato favorece a APS, tendo em vista a maior 

resolução das demandas de saúde e a redução dos encaminhamentos para outros 

níveis da atenção (SILVA; RODRIGUES, 2010). 
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Além do arranjo multiprofissional em atuação interdisciplinar para garantir um maior 

escopo para as ações desenvolvidas na APS é necessário haver a 

intersetorialidade, ou seja, a integralização dos serviços dentro e fora do setor 

saúde, estabelecendo-se uma lógica de cogestão (CAVALCANTI; CORDEIRO, 

2015). 

Segundo Silva e Rodrigues (2010) os setores que mais se aproximam da saúde são 

as instituições religiosas, as empresas e indústrias e a educação, tendo em vista a 

necessidade do setor por parte dos mesmos e alguns programas existentes, como 

Programa de Saúde na Escola e Programa de Saúde do Homem. 

Tendo em vista seus princípios, para a concretização do trabalho desses núcleos 

deve-se primeiramente haver a constituição de sua equipe, a qual deve agregar 

profissionais de variadas áreas de formações que atuam em conjunto com os 

profissionais das Equipes de Saúde da Família. 

Poderão compor os NASF os seguintes profissionais de acordo com o Código 

Brasileiro de Ocupações (CBO): 

Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; 
Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta 
Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), 
Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação 
em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde 
sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-
graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente 
em uma dessas áreas (BRASIL, 2011). 

 

No entanto, para implantação de um Núcleo, vários fatores são levados em 

consideração, tais como as necessidades locais, as características da população 

onde ele será inserido, os principais acometimentos de saúde, entre outros. E deve 

haver também uma gestão compartilhada, entre a secretaria de saúde do município 

e as ESF, para que juntas realizem o planejamento de todo esse processo, inclusive 

a definição dos profissionais que irão compor cada Equipe do NASF (BRASIL, 

2009). 

Vale ressaltar que os profissionais integrantes do NASF serão escolhidos de acordo 

com as prioridades locais de cada município. Almeida (2009) sugere que cada NASF 

tenha pelo menos um profissional da área de saúde mental, ou seja, um psiquiatra 



45 
 

 

ou um psicólogo, dado a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais na 

sociedade contemporânea. 

A implantação dos NASF nos municípios prevê uma revisão da prática de 

encaminhamento dos usuários e devem assim ampliar o escopo das ações das ESF 

com responsabilidade compartilhada e, de certa forma, fortalecendo os atributos da 

APS, como a resolubilidade (ALMEIDA, 2009; BRASIL, 2009). 

O NASF está organizado em três modalidades: NASF 1, NASF 2 e NASF 3. Esta 

constituição diferencia-se entre si pelo número de profissionais com formação 

universitária envolvidos, bem como ao número de equipes a que estão vinculados 

(BRASIL, 2012ª). (Quadro 5) 

 

QUADRO 5. Modalidades dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

NASF CARACTERIZAÇÃO 

NASF 1 
Deve ter no mínimo cinco profissionais; deve estar vinculado 
a no mínimo cinco e no máximo nove equipes de Saúde da 
Família. 

NASF 2 
Deve ter no mínimo três profissionais; deve estar vinculado 
a no mínimo três e no máximo quatro equipes de Saúde da 
Família. 

NASF 3 
Deve estar vinculado a no mínimo uma e no máximo duas 
equipes de Saúde da Família. 

Fonte: (BRASIL, 2012). 

 

O NASF faz parte do complexo da APS, porém não se constitui como um serviço 

independente e não possui espaço físico exclusivo, podendo suas ações 

acontecerem dentro das próprias unidades de saúde das equipes que recebem seu 

apoio ou nos variados cenários que compõem o universo dos pacientes atendidos, 

como praças, igrejas e consultório de rua. 
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Eles podem utilizar como espaço as Academias da Saúde com o objetivo de ampliar 

a capacidade de intervenção coletiva das Equipes de Atenção Primária para as 

ações de Promoção de Saúde, fortalecendo o protagonismo de grupos sociais (REIS 

et al., 2016). 

Nos Consultórios na Rua, as equipes deverão realizar suas atividades de forma 

itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade 

móvel e nas instalações de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do território, sempre 

articuladas com as demais instâncias de Saúde Pública e com a sociedade. 

Priorizando o atendimento compartilhado com as ESF, com trocas de saberes, 

capacitação e responsabilidades mútuas (ANJOS et al., 2013). 

O NASF tem dois públicos alvos diretos, que são as ESF e os usuários em seu 

contexto de vida. Com relação a ambos o profissional NASF tem um trabalho 

envolvendo o aspecto clínico e pedagógico. O atendimento individualizado também 

poderá acontecer de acordo com a necessidade indicada pelos profissionais da 

ESF. 

As principais responsabilidades desses Núcleos são: 

 Identificar o público alvo de suas ações; 

 Atuar de forma integrada e planejada; 

 Acolher os usuários e humanizar a atenção; 

 Desenvolver ações intersetoriais de forma a integrar a saúde com outras 

políticas sociais, como educação, esporte, cultura e lazer; 

 Elaborar projetos terapêuticos individuais, realizando ações multiprofissionais 

e transdisciplinares, pela ESF e o NASF (BRASIL, 2009). 

As ações desenvolvidas pelo NASF estão organizadas a partir de nove áreas 

temáticas. São elas: atividade física - práticas corporais; práticas integrativas e 

complementares - acupuntura e homeopatia; reabilitação; alimentação e nutrição; 

saúde mental; serviço social; saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher e 

assistência farmacêutica (BRASIL, 2009). 

Diversos são os métodos utilizados na organização e no desenvolvimento do 

processo de trabalho do NASF, como: o Apoio Matricial, a Clínica Ampliada, o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o Projeto de Saúde no Território (PST). 
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Apoio Matricial – A palavra Matricial vem de “matriz” que pode significar o lugar 

onde se geram coisas, e em outro contexto pode denominar também um conjunto de 

números que guardam relação entre si, quer sejam analisados na vertical, na 

horizontal ou em linhas transversais. 

O emprego do termo “matricial” vem indicar esse último sentido, refere-se ao 

estabelecimento de relações horizontais e não apenas verticais como recomendava 

a tradição dos Sistemas de Saúde. 

Já o termo “apoio” sugere a maneira para operacionalização da horizontalidade 

estabelecida, com base na figura do apoiador, o qual procura construir de maneira 

compartilhada com os outros interlocutores projetos de intervenção. 

O objetivo do Apoio Matricial é oferecer tanto a retaguarda assistencial necessária 

para o favorecimento dos atendimentos em saúde, quanto o suporte técnico-

pedagógico às equipes, partindo da compreensão da tecnologia de gestão, agrega 

tanto a dimensão leve-dura de responsabilização, caracterizada pela assistência, 

ação clínica direta aos usuários, quanto da tecnologia leve, caracterizada pelo apoio 

educativo (ANTUNES, 2015). 

Clínica Ampliada – A proposta de Clínica Ampliada se direciona a todos os 

profissionais que fazem clínica, ou seja, os profissionais de saúde na sua prática de 

atenção aos usuários. Toda profissão faz um recorte, um destaque de 

sintomatologias, de acordo com sua especialidade. Ampliar a clínica significa ajustar 

os recortes teóricos de cada profissão às necessidades dos usuários. A discussão 

em equipe de casos clínicos, principalmente se mais complexos, é um recurso 

importantíssimo e representa uma construção clínica (RIBEIRO, 2014). 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) - Constitui-se em um conjunto de propostas de 

condutas terapêuticas articuladas, direcionadas a um sujeito individual ou coletivo, 

realizada por uma equipe interdisciplinar. Representa um momento onde toda 

equipe compartilha opiniões e saberes na tentativa de entender o sujeito em questão 

e propor ações de cuidado (BASIL, 2012a). 

Projeto de Saúde no Território (PST) – É uma proposta de desenvolvimento de 

ações em um território, articulando os serviços de saúde com outros serviços e 

políticas sociais, de forma a investir na qualidade de vida e na autonomia das 

comunidades (BRASIL, 2009). 
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A principal metodologia de trabalho utilizada pelo NASF é o matriciamento, que 

acontece de duas formas, a primeira na oferta de assistência especializada nas 

situações de maior complexidade, e a segunda se dá pela oferta de suporte técnico-

pedagógico, podendo este ocorrer através do desenvolvimento de intervenções 

compartilhadas ou através da troca de informações e orientações entre as equipes, 

sobre qualquer problemática (REIS et al., 2016). 

O Apoio Matricial é uma ferramenta inovadora no campo da saúde e ainda carente 

de processos de trabalho bem definidos e sistematizados, porém a sua proposta 

reflete positivamente no dia a dia das equipes, destacando-se a oferta da assistência 

especializada e multiprofissional que sobrepõe à rotina enraizada das referências e 

contra referências (LANCMAN; BARROS, 2011). 

Menezes (2013) mostra em seu estudo que o serviço de referência e contra-

referência é bastante criticado entre os profissionais de saúde do município 

estudado, pelo fato de não haver uma continuidade no processo de 

encaminhamento, e na maioria das vezes o paciente não retornar com a contra-

referência. Tal fato prejudica a continuidade de tratamento na Atenção Primária pelo 

desconhecimento do diagnóstico, prognóstico e até mesmo conduta e 

recomendações, pois o paciente nem sempre sabe relatar na integra. 

A atuação do NASF, principalmente o Apoio Matricial objetiva superar essa realidade 

da Atenção Primária, tendo em vista que quanto maior o número e diversidade de 

oferta de profissionais de saúde menor será a necessidade de encaminhamentos 

para atenção especializada (ANJOS et al., 2013). 

Segundo Andrade et al. (2012) apesar das diferentes formações profissionais das 

equipes, é necessário alto grau de articulação e compartilhamento de ações no 

âmbito da unidade de saúde, mas principalmente a interdisciplinaridade no processo 

de trabalho e na capacidade de cuidado de toda equipe, tanto em termos dos 

profissionais da ESF como os do NASF. 

O trabalho interdisciplinar está enraizado na proposta do NASF e agrega muito valor 

para as Equipes de Saúde da Família, pois traz consigo o peso das experiências e 

vivências de variadas áreas de formação, refletindo em alta permeabilidade de 

conceitos, e maiores habilidades em se relacionar com as equipes e com a 

comunidade (REIS et al., 2016). 
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A responsabilização compartilhada entre ESF e NASF prevê a revisão da prática 

atual do encaminhamento com base nos processos de referência e contra 

referência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal, 

atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de coordenação do cuidado 

no SUS. A ESF continua sendo a porta de entrada para o sistema, sendo o NASF 

referência para o apoio multiprofissional (BRASIL, 2009). 

O NASF complementa as ESF, essa atuação multiprofissional enriquece a oferta dos 

serviços na Atenção Primária. Paim (2002, p.44) afirma que, “o trabalho em equipe é 

recomendado como se fosse uma panaceia capaz de solucionar, por si mesmo, os 

problemas das práticas de saúde decorrentes da complexidade do processo saúde-

doença”. 

A ESF é responsável pelo cuidado de aproximadamente 101 milhões de pessoas. 

Desde a sua criação em 1994, lida com as limitações de um Sistema de Saúde que, 

muitas vezes, fornece respostas aquém das necessidades de saúde da população. 

Portanto o NASF é um dispositivo fundamental para potencializar as ações na 

Atenção Básica, favorecendo a integralidade do cuidado, aumentando a 

resolubilidade, intervindo na cultura dos encaminhamentos desnecessários e 

promovendo a discussão a respeito dos principais problemas de saúde enfrentados 

na APS (BRASIL, 2014). 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo descritivo de corte transversal aninhado à Pesquisa Nacional realizada pelo 

MS que avalia a ABS em todo país inserida ao Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – AB. 

Esse estudo está inserido na terceira fase do PMAQ - AB, que consiste na avaliação 

externa para a totalidade das Equipes da Estratégia de Saúde da Família e Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família do estado de Goiás participantes do Programa. 

A utilização de dados tanto primários quanto secundários para a avaliação da gestão 

dos serviços de saúde é considerada importante para os estudos avaliativos. Trata-

se de uma ferramenta que é altamente indicada pela facilidade de acesso às 

informações, pelo custo, agilidade na obtenção das informações e do potencial de 

impacto nos serviços de saúde (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Nesse sentido, estudos transversais são recomendados para avaliação da qualidade 

dos serviços e também podem ser utilizados em avaliações de plausibilidade na 

comparação de Modelos ou Programas de Saúde (HABICHT; VICTORA; VAUGHAN, 

1999). 

 

4.2 Local do estudo 

Os dados utilizados nesse estudo são referentes à base de dados do PMAQ-AB 

ciclo II, realizado nos serviços de ABS dos municípios do estado de Goiás. 

O estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Localizado a leste 

da Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro, o seu território é de 340.112 

km², sendo delimitado pelos estados do Mato Grosso do Sul a sudoeste, Mato 

Grosso a oeste, Tocantins a norte, Bahia a nordeste, Minas Gerais a leste, sudeste e 

sul e pelo Distrito Federal (IBGE, 2012). De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população do estado de Goiás em 2010 era de 6.003.788 habitantes, 

apresentando uma estimativa em 2016 de 6.695.855 (IBGE, 2012). 
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4.3. Amostra de estudo 

O estudo foi constituído pelos 60 NASF existentes no estado de Goiás que aderiram 

ao PMAQ-AB, e que responderam ao módulo IV do questionário, juntamente com as 

550 equipes da ESF de Goiás, que recebem apoio do NASF, que contratualizaram 

com o Programa e que responderam ao Módulo II da avaliação externa do PMAQ-

AB ciclo II. 

Para melhor vislumbre do cenário do estudo a figura 4 mostra o mapa do estado de 

Goiás com a distribuição dos municípios que aderiram ao PMAQ. 

 

  
Figura 4: Mapa com a distribuição dos municipíos que aderiram ao PMAQ-AB no estado de Goiás. 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2013.  

 

4.4 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2013 a fevereiro de 2014 no estado 

de Goiás, realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), conveniada ao 
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PMAQ e foi utilizado um instrumento estruturado e padronizado. Esse instrumento 

inclui quatro módulos, sendo que utilizamos apenas os módulos II, respondido pelo 

profissional de nível superior integrante da Equipe de ESF e módulo IV, respondido 

pelo profissional membro do NASF (ANEXOS I e II). 

 

4.5 Aspectos éticos 

Esse estudo contempla a logística do Projeto Nacional de Avaliação da Atenção 

Básica no Brasil do Ministério da Saúde denominado “Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica”, aprovado através do 

Parecer Consubstanciado do CEP pela UFG – Plataforma Brasil, nº 487.055 

(ANEXO III) e teve como base os cuidados éticos necessários para pesquisa com 

seres humanos preconizados pela Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). 

 

4.6 Análise dos dados 

A análise estatística foi realizada por meio do Software Statistical Package of Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0. Foi utilizado o banco de dados do MS, nesse banco 

os dados se encontram agrupados em 4 módulos, e para este estudo utilizamos 

apenas os Módulos II e IV. 

Após a limpeza do banco de dados e a estruturação do mesmo, foi realizado o 

levantamento das frequências simples com a finalidade de construir indicadores. 

Para a análise das variáveis utilizadas foram construídas três categorias, sendo elas: 

Caracterização dos NASF; Processo de trabalho e Avaliação da atuação dos NASF. 

O questionário utilizado avalia o NASF de duas maneiras, sendo uma na perspectiva 

de seus profissionais integrantes e outra através das Equipes de Saúde da Família 

que recebem o Apoio Matricial do mesmo. 

Questões como Organização do Apoio Matricial e Organização da agenda são 

abordadas no questionário da equipe NASF. Já ao profissional da ESF cabe 

responder questões relacionadas a composição do NASF; Acesso da equipe ao 

NASF; Articulação das ações de apoio técnico-pedagógico e clínico-assistencial e 

resolubilidade a partir do trabalho ofertado pelos Núcleos. 
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4.7 Variáveis de estudo 

As variáveis elencadas no presente estudo foram divididas em três eixos de análise, 

sendo eles caracterização do NASF, processo de trabalho e avaliação da atuação 

do NASF, como mostra a Figura 5. 

 

EIXOS DE ANÁLISE CATEGORIAS 

CARACTERIZAÇÃO DO NASF Disponibilização de insumos necessários. 

Profissionais que compõe o NASF. 

Necessidade de categorias distintas. 

PROCESSO DE TRABALHO 

 

Fatores norteadores do planejamento de ações. 

Desenvolvimento de ações não programadas em 
situações imprevistas. 

Atividades que contemplam a agenda. 

Atividades e encontros com as equipes apoiadas. 

Compartilhamento de casos. 

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 
NASF 

Tempo de resposta. 

Periodicidade dos encontros. 

Principais atividades realizadas. 

Figura 5: Variáveis de estudo por eixos de análise e categorias. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

 

5.1.1 Estrutura física 

 

Com relação à estrutura física disponibilizada para o desempenho das atividades, 

cerca de 83% dos NASF do estado de Goiás utilizam de espaços no território para 

executar suas ações. Esses espaços são na maioria das vezes as igrejas, praças ou 

demais áreas públicas na comunidade. 

Aproximadamente 78,3% declararam compartilhar os consultórios com os demais 

profissionais da ESF. E apenas 45% possuem consultórios específicos, de uso 

exclusivo dos profissionais do NASF. 

O MS não determina em seu Manual de estrutura física das UBS consultório de uso 

exclusivo para equipe NASF. Porém ele refere que todos os consultórios das 

unidades devem ser compartilhados, uma vez que a ESF é multiprofissional e 

trabalha de forma interdisciplinar (BRASIL, 2006a). 

O quesito espaço físico é um ponto de muita insatisfação dos profissionais do NASF. 

Apesar de não ser necessária perante os legados ministeriais a criação de 

consultórios específicos, os profissionais do NASF carecem de maior espaço dentro 

das unidades, tanto com relação a consultórios maiores, para a realização de 

consultas compartilhadas e discussão multiprofissional, como espaços mais amplos 

ou salas específicas para as reuniões, encontros e diversos outros trabalhos que 

são realizados com os usuários. 

Cabe ressaltar também que mesmo os consultórios existentes sendo 

multiprofissionais, o compartilhamento deles pode ser mais complexo do que se 

imagina tendo em vista a alta demanda das equipes e o vínculo de posse gerado 

pelo uso contínuo. 

Estudos sobre a infraestrutura e recursos para o trabalho na Atenção Básica 

constatou que condições de trabalho inadequadas e a falta de recursos materiais 
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disponíveis estão associados ao desgaste físico e mental dos profissionais 

(CAMELO; ANGERAMI, 2008; LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). 

Na tentativa de evitar desgaste e encontrar uma maneira de realizar o seu trabalho 

mesmo não tendo estrutura propicia para isso, os profissionais buscam e utilizam de 

espaços no território, como áreas para realização de atividades coletivas (LEITE; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). Porém, quando a falta de estrutura física não é 

suprida ou é bastante deficitária pode significar dificuldades para a implementação 

das atividades preconizadas para a ABS (FORMIGA; RIBEIRO, 2012). 

A grande maioria dos Núcleos (85%), possuem veículo à disposição para atendê-los 

em suas necessidades de deslocamento e 35% deles declararam que essa 

disponibilidade sempre atende às necessidades do NASF. 

O NASF pode apoiar mais de uma equipe de ESF conforme a sua categoria. Na 

maioria das vezes suas equipes estão distribuídas em localidades diferentes, 

portanto se faz necessário a disponibilização de veículos para facilitar esse acesso, 

além de possibilitar a realização das visitas domiciliares. 

Cerca de 81,7% dos NASF afirmaram que a gestão disponibiliza os insumos 

necessários para a realização de suas atividades, como mostra a Tabela 1, com as 

variáveis respondidas pelos profissionais do NASF. Essa oferta de insumos é 

primordial para a realização de um trabalho adequado. 
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TABELA 1. Estrutura física disponibilizada para o NASF. 

VARIÁVEIS – MÓDULO IV                         ESTRUTURA FÍSICA N=60 % 

Existe cronograma ou escala de 
utilização das salas da UBS que 
contemple as ações programadas para 
os profissionais do NASF? 

Sim 47 78,3 

Espaços utilizados pelo NASF para a 
realização de suas atividades1 

 

Consultório específico 27 45,0 

Consultório compartilhado com 
equipe 

47 78,3 

Sala de reuniões na unidade 42 70,0 

Espaços no território (exemplo: 
parques, escolas ou praças) 

50 83,3 

Outros 30 50,0 

Existe veículo disponível para o NASF 
quando necessário? 

Sim 51 85,0 

Essa disponibilidade atende às 
necessidades do NASF? 

Sempre 21 35,0 

Na maioria das vezes 19 31,7 

Às vezes 8 13,3 

Raramente 3 5,0 

Não se aplica 9 15,0 

A gestão disponibiliza os insumos 
necessários para o NASF realizar suas 
atividades? 

Sim 49 81,7 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 
1Poderia marcar mais de uma resposta 

 

5.1.2 Composição profissional 

 

A composição profissional dos Núcleos acontece de maneira bem diversificada, 

como mostra a Tabela 2, com questões direcionadas aos profissionais da ESF que 

recebem o apoio do NASF (N=550).  
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TABELA 2. Composição profissional do NASF no estado de Goiás. 

VARIÁVEIS – MÓDULO IV                        COMPOSIÇÃO PROFISSIONAL N=550 % 

O gestor municipal debateu com sua 
equipe sobre quais categorias 
profissionais deveriam compor o NASF? 

Sim 322 58,5 

 Não 228 41,7 

Quais profissionais do NASF apoiam sua 
equipe?1 

 

Profissional de educação física 490 89,1 

Fisioterapeuta 481 87,5 

Médico veterinário 446 81,1 

Nutricionista 318 57,8 

Assistente social 295 53,6 

Farmacêutico 284 51,6 

Fonoaudiólogo 271 49,3 

Sanitarista 147 26,7 

Médico pediatra 131 23,8 

Médico psiquiatra 106 19,3 

Médico Ginecologista 97 17,6 

Terapeuta Ocupacional 52 9,5 

Arte Educador (profissional com 
formação em arte e educação) 

49 8,9 

Psicólogo 24 4,4 

Médico Geriatra 22 4,0 

Médico Obstetra 20 3,6 

Médico Internista (Clínica Médica) 16 2,9 

Médico do Trabalho 15 2,7 

Médico Acupunturista 13 2,4 

Médico Homeopata 4 0,7 

Você considera que seria importante 
outra categoria profissional compor o 
NASF? 

Sim 445 80,9 

 Não 105 19,1 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 1Poderia marcar mais de uma resposta. 
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Entre os profissionais que compõem os NASF, os mais referidos pelas equipes 

foram os profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos veterinários e 

nutricionistas. Com relação à classe médica, as especialidades que se destacaram 

foram pediatria, seguida pela psiquiatria e ginecologia. 

O Profissional de Educação Física foi inserido na APS através do NASF, o que 

acarretou em um grande ganho para a profissão e maior aproximação dessa 

profissão com os cuidados de saúde (FALCI; BELISÁRIO, 2013). 

Um estudo realizado no estado do Rio Grande do Sul verificou que dos 245 

profissionais de educação física cadastrados nos CNES do estado, 111 (57%) 

estavam vinculados à APS. O crescimento da inserção dessa classe profissional na 

AB é notório, e tal fato pode estar relacionado ao fortalecimento do cuidado 

preventivo, que através das práticas corporais e atividade física podem oferecer 

maior qualidade de vida à população (VAZ, 2014). 

Para Formiga e Ribeiro (2012), a inserção do fisioterapeuta na APS ainda é um 

processo em construção, tendo em vista que o NASF é a primeira proposta concreta 

de atuação desse profissional na AB e, portanto ainda apresenta muitas limitações, 

como acentuada demanda de pacientes, necessidade de assistência especializada, 

e falta de conscientização dos usuários quanto à atuação do NASF. 

A medicina veterinária deixou as ciências agrárias e vinculou-se às ciências da 

saúde em 1991, não sendo inicialmente inserida no NASF. Porém em outubro de 

2011 através da Portaria nº2.488 foi realizada sua adesão aos Núcleos. Tendo em 

vista que 75 % das doenças emergentes e reemergentes são de origem animal 

torna-se necessária a presença desse profissional na APS. Essa formação encontra-

se em harmonia com a Saúde Pública, pois o médico veterinário incorpora-se 

facilmente ao grupo dos profissionais da área da saúde por estar habilitado a 

proteger a população contra as enfermidades coletivas (ARAÚJO, 2013).  

O médico veterinário pode atuar no âmbito da vigilância em saúde, desenvolvendo 

ações de diagnóstico, controle e vigilância de zoonoses e é capaz de intervir na 

sociedade para a prevenção de doenças e proteção da vida (SILVA, 2014). 

De acordo com Vasconcelos, Souza e Santos (2015), houve um crescimento de 

176% do número de nutricionistas atuantes na Saúde da Família no país entre os 

anos de 2007 a 2013. Esse mesmo estudo evidenciou que o profissional 
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nutricionista foi o terceiro mais frequentemente inserido no NASF, ficando atrás 

apenas dos psicólogos e fisioterapeutas no cenário nacional (VASCONCELOS; 

Souza; SANTOS, 2015). 

De acordo com Tomasi e Rizzotto (2013), a disponibilidade de certas classes 

profissionais no mercado pode influenciar numa padronização das equipes de NASF 

sem o alcance do que é preconizado pelo MS, que seria uma composição voltada 

para as necessidades locais. 

A grande maioria das equipes da ESF (80,9%) considera que seria importante outra 

categoria profissional na composição do NASF que realiza o seu apoio. Tal fato 

pode ser justificado pelo fato de haver pouco debate entre equipe e gestão acerca 

das necessidades profissionais a serem inseridas nos Núcleos, já que apenas 58,5% 

das equipes relataram a discussão da composição do NASF com seus gestores. 

Os recursos humanos em saúde constituem, reconhecidamente, um dos maiores 

desafios do SUS. Em se tratando da Saúde da Família tais desafios acentuam-se 

ainda mais, seja no que diz respeito à formação, ou pela adesão desses 

profissionais a esse nível de atenção (MENDONÇA et al., 2010). 

 

5.2. Processo de trabalho 

 

Para abordar o processo de trabalho dos NASF foram levantados os dados sobre o 

planejamento de suas ações, a organização da agenda e a organização do apoio, 

questões estas respondidas pelo profissional integrante da equipe NASF (TABELAS 

3, 4 e 5). 

 

5.2.1. Planejamento das ações 

 

Sobre as informações de saúde disponibilizadas pela gestão para as equipes NASF, 

78,3% responderam que a gestão disponibiliza informações sobre as principais 

demandas, 73,3% sobre os principais problemas do território, 68,3% dados 
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epidemiológicos do município, 61,7% sobre o perfil da demanda atendida e 8,3% 

não disponibilizam informação alguma. 

O MS preconiza que o trabalho das equipes seja realizado utilizando uma visão 

sistêmica e integral do indivíduo, família e comunidade. Para tanto é necessário o 

acesso às informações da situação de saúde do território, para que aja 

planejamento, organização e desenvolvimento de ações. 

O planejamento e a programação de ações ocorrem mensalmente para 86,7% dos 

NASF, sendo que a grande parte desses (96,1%) afirmam que esse planejamento 

acontece de forma conjunta e integrada às equipes da ESF. 

A integração com a ESF é primordial para o alcance das diretrizes do NASF, além 

de promover a integralidade e maior resolubilidade das ações e programas da APS. 

Garantir o fortalecimento do trabalho em conjunto, promover a união dos diversos 

personagens atuantes nesse nível de atenção é enriquecedor para o sistema e eleva 

bastante o nível de cuidado que chega ao usuário (ALMEIDA, 2010). 

No entanto, a literatura ressalva que existe uma falta de domínio dos trabalhadores 

dos NASF, quanto ao seu processo de trabalho, ocasionando insegurança e uma 

prática conservadora (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

Essa falta de clareza é evidenciada dentro da APS de uma maneira geral, os 

integrantes das equipes e os usuários também ignoram o papel do NASF e de seus 

profissionais. 

Nota-se que os cadernos ministeriais são bem expressivos com relação à 

conceitualização e objetivos do NASF, porém não trazem como colocar em prática 

todo esse processo. 

Com relação à realização do monitoramento e análise dos indicadores de saúde, 

81,7% dos núcleos afirmam realizar a análise desses indicadores com relação ao 

seu próprio processo de trabalho e 63,3% relatam que executam essa análise dos 

indicadores em conjunto com as ESF, o que favorece o diagnóstico do território e 

das ações executadas tanto pelas equipes de ESF quanto pelo NASF. (Tabela3) 
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TABELA 3. Planejamento das ações dos Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

VARIÁVEIS – MÓDULO IV                               PLANEJAMENTO DAS AÇÕES N=60 % 

Quais informações de saúde a gestão 
disponibiliza para sua equipe para 
auxiliar no diagnóstico, avaliação e 
planejamento?1 

Dados epidemiológicos do município 41 68,3 

Principais problemas de saúde do 
território 

44 73,3 

Principais demandas das EAB 47 78,3 

Perfil da demanda atendida pelo 
NASF 

36 61,7 

Desafios apontados na 
autoavaliação 

34 56,7 

Outras prioridades definidas pela 
gestão municipal 

33 55.0 

A gestão não disponibiliza 
informações 

5 8,3 

A equipe realiza atividade de 
planejamento e programação de suas 
ações mensalmente? 

Sim 52 86,7 

  N=522 % 

O planejamento do NASF foi realizado 
de forma conjunta ou integrada ao 
planejamento das equipes AB? 

Sim 50 96,1 

  N=60 % 

O NASF participa de monitoramento e 
análise de indicadores e informações 
de saúde em conjunto com as equipes 
da AB apoiadas? 

Sim 38 63,3 

O NASF realiza monitoramento e 
análise de indicadores referentes ao 
seu processo de trabalho? 

Sim 49 81,7 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 
1Poderia marcar mais de uma resposta 
2Exclui as equipes que não fazem planejamento. 

 

 

  

 



62 
 

 

5.2.2. Organização da agenda 

 

A quase totalidade dos Núcleos (98,3%) pactua os cronogramas e agendas 

referentes às atividades dos profissionais com as equipes apoiadas (TABELA 4). 

Estudos mostram que é ofertado ao NASF, alto grau de autonomia na organização 

de suas agendas de trabalho, justamente para que ocorra a pactuação da mesma 

com as equipes, tendo em vista o cronograma de atividades dessas equipes e os 

melhores dias para as atividades de ambos (FERRO, 2014; MENEZES, 2013). Essa 

sintonia deve existir para que o trabalho do NASF não ocorra de forma isolada, pois 

fugiria de suas diretrizes e iria contra o trabalho multidisciplinar e a intersetorialidade 

(BRASIL, 2012a). 

A disponibilização dessas agendas previamente é fator importante para a divulgação 

das suas atividades, garantia do apoio das equipes e para a programação com os 

usuários.  

A princípio, a maior parte do trabalho do NASF acontece de forma programada e 

planejada, porém, tendo em vista que a Saúde da Família é dinâmica, diante de uma 

situação imprevista deve ser ofertado o apoio. 

No presente estudo foi afirmado por 56,7% dos NASF que eles sempre realizam 

ações não programadas junto com as equipes apoiadas diante de uma situação 

imprevista. Porém cerca de 21,6% compõem um grupo que realizam “as vezes”, 

“raramente” ou “nunca”. Fato preocupante por ser controverso à proposta dessa 

política (BRASIL, 2012a).  

Dentre as atividades contempladas pela agenda do NASF destacaram-se as 

atividades educativas (100%), seguida pelas atividades comunitárias (98,3%) e 

atendimento domiciliar (98,3%). Consultas individuais (81,7%) também é um item 

que se destacou. 

Vale ressaltar que o NASF possui ferramentas de apoio do seu processo de 

trabalho, como Apoio Matricial; Clínica Ampliada; PTS e PST. No entanto, deve-se 

priorizar o atendimento compartilhado, aderindo a co-responsabilização pelos 

pacientes, o foco no atendimento grupal, as ações interdisciplinares e 

transdisciplinares (GONÇALVES et al., 2015).  
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As consultas individuais apresentam uma porcentagem alta, e evidencia que ainda 

está muito presente na realidade dos profissionais do NASF. Tal fato pode ser 

explicado pelo desconhecimento dos profissionais quanto ao foco das ações que 

devem ser priorizadas, assim como pelo fato da alta demanda de pacientes nas UBS 

e o pouco quantitativo de profissionais. 

Na APS é comum faltar algumas categoriais profissionais ou ter um quantitativo 

insuficiente para a demanda especializada, como psiquiatria, pediatria, fisioterapia, 

entre outros. Tão pouco tem-se serviços de referência para que haja os 

encaminhamentos de casos. Tal fato reforça a realização das consultas individuais, 

pois o profissional NASF se depara com uma situação sem saída, ou realiza a 

consulta e soluciona o problema apresentado pelo paciente ou o paciente ficará a 

mercê da falha do sistema e redes pouco fortalecidas (SILVA et al., 2012). 

A aproximação com o modelo ideal, preconizado pelas diretrizes do NASF, requer 

que toda a RAS esteja em pleno e correto funcionamento. Essa interligação mostra 

que a AB e os demais níveis de atenção devem funcionar como uma engrenagem 

onde um depende do outro e o sincronismo entre todos é o que os mantém em 

adequado funcionamento (REIS et al., 2016). 

A Tabela 4 mostra os dados referentes à Organização da agenda do NASF com as 

principais atividades contempladas conforme a discussão acima. (Tabela 4) 
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TABELA 4. Organização da agenda dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

VARIÁVEIS – MÓDULO IV                     ORGANIZAÇÃO DA AGENDA N=60 % 

O cronograma/agenda de atividades 
dos profissionais do NASF foi 
pactuado com as equipes apoiadas? 

Sim 59 98,3 

O NASF disponibiliza seu 
cronograma/agenda de atividades para 
as equipes apoiadas? 

Sim 55 91,7 

Diante de situações imprevistas, o 
NASF desenvolve ações não 
programadas? 

 

Sempre 34 56,7 

Na maioria das vezes 13 21,7 

As vezes 9 15,0 

Raramente 2 3,3 

Nunca 2 3,3 

Total 60 100,0 

A agenda dos profissionais do NASF 
contempla as seguintes atividades:1 

Consultas individuais do profissional 
do NASF 

49 81,7 

Consultas compartilhadas com 
outros profissionais da equipe de AB 
e do NASF 

52 86,7 

Atendimentos domiciliares 59 98,3 

Grupos terapêuticos 57 95,5 

Atividades de educação em saúde 60 100,0 

Atividades comunitárias 59 98,3 

Ações de educação permanente 55 91,7 

Discussão de casos 57 95,0 

Outros 24 40,0 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 
1Poderia marcar mais de uma resposta 
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5.2.3. Organização do apoio 

 

Para a totalidade dos Núcleos avaliados (100%), o horário de trabalho é coincidente 

com o horário das ESF (Tabela 5). 

Realizar o trabalho no mesmo horário que as equipes elevam o alcance dos 

objetivos do NASF, e garante a participação das equipes nesse processo, como 

preconizado. Evidente que sem essa adequação de horário o trabalho do Núcleo 

não seria possível, ou seria muito prejudicado. 

As atividades e encontros com as equipes apoiadas acontecem para 36,7% dos 

NASF a cada semana, o que se aproxima muito do ideal, tendo em vista que cada 

Núcleo trabalha com várias equipes de acordo com a sua classificação. 

Para 16,7% esses encontros ocorrem diariamente, possivelmente esses NASF 

atendiam apenas as equipes de uma mesma UBS, pois caso contrário não 

conseguiriam essa frequência de encontros. 

Cerca de 7% dos Núcleos realizam encontros mensais e quinzenais com as equipes 

apoiadas, e 3% não tem uma periodicidade definida. Ainda que seja um percentual 

baixo, esse grupo pode mostrar uma necessidade de fortalecimento dos núcleos e 

de maior aproximação entre NASF e ESF (BRASIL, 2012a). 

Diante da necessidade de apoio, entre as diversas maneiras da equipe de ESF 

realizar o compartilhamento de casos com a equipe NASF, a que mais se destacou 

foi a discussão de casos (83,7%), seguida pelo contato telefônico (74,4%). O que 

pode evidenciar uma facilidade de acesso ao NASF, certa aproximação entre ESF e 

Núcleo, porém com pouca formalização nessa relação. 
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TABELA 5. Organização do apoio. 

VARIÁVEIS – MÓDULO IV                     ORGANIZAÇÃO DO APOIO N=60 % 

O NASF atua em horário coincidente 
com o horário das equipes de AB/SF? 

Sim 60 100,0 

Com qual periodicidade o NASF 
realiza atividades/encontros com as 
equipes apoiadas? 

 

Diariamente 10 16,7 

Semanal 22 36,7 

Quinzenal 3 5,0 

Mensal 4 6,7 

Sem periodicidade definida 3 5,0 

A periodicidade é diferente para cada 
uma das equipes apoiadas 

18 30,0 

Total 60 100,0 

Diante de um caso no qual há 
necessidade de apoio, qual é a forma 
mais frequente da equipe AB 
compartilhar o caso com o NASF?1 

 

Encaminhamentos por escrito 27 62,8 

Discussão de casos 36 83,7 

Consultas compartilhadas 30 69,8 

Agendamento de consultas 
diretamente na agenda do 
profissional NASF 

26 60,5 

Contato telefônico 32 74,4 

Outros 12 27,9 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 
1Poderia marcar mais de uma resposta 

 

5.3. Avaliação da atuação do Núcleo de Atenção à Saúde da Família 

 

Para realizar a análise da atuação do NASF foram elencadas as variáveis sobre o 

acesso das equipes ao NASF; o apoio técnico-pedagógico e clínico e resolubilidade, 

correspondentes ao módulo II, respondido pelo profissional da equipe de ESF 

(Tabelas 6, 7 e 8). 
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5.3.1. Acesso ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

 

De acordo com as equipes de ESF o contato com o NASF acontece 

predominantemente por telefone (69,1%), seguido por “em dias programados de 

atividades presenciais” (53,1%), e “diretamente a qualquer momento” (40,2%).  A 

facilidade de contato com o NASF é notória, condiz com as normativas orientadoras 

do mesmo e favorece o acesso ao Núcleo. 

O tempo de demora para o apoio ser atendido foi de até 7 dias para 78% das 

equipes de ESF. Esse tempo é previsto, tendo em vista que uma equipe NASF apoia 

várias equipes de ESF.  

No entanto, para 13,3% esse tempo pode variar de 8 a 15 dias, para 7,1% pode 

chegar a 30 dias e para 1,6% ultrapassa os 30 dias. Os quais totalizam 22% que 

prolongam a resposta à solicitação das equipes, e que podem desfavorecer o 

trabalho e o fluxo dentro das UBS. 

Para 76,4% das equipes de ESF todos os profissionais do NASF têm garantido 

encontros e atividades periódicas e regulares. Porém 20,7% relatam que não têm 

esses encontros garantidos. Esse valor nos remete à porcentagem citada acima dos 

22% que apresentam uma grande demora no atendimento das solicitações das 

equipes, e que confirmam a necessidade de maior fortalecimento e engajamento na 

política e proposta do núcleo (BRASIL, 2012a). 

A periodicidade dos encontros entre NASF e ESF foi semanal para 41,5%, mensal 

para 23,5% e 25,5% sem periodicidade definida. O valor de encontros mensais e 

sem periodicidade definida foram elevados e tal fato denota mais um aspecto que 

precisa ser revigorado dentro da APS, que é a sintonia entre NASF e ESF, de 

maneira que ambos tenham maior afinidade e sintonia no desenvolvimento do 

trabalho (BRASIL, 2012a). 

Esses valores apresentados estão em acordo com os valores apresentados pelas 

equipes NASF, onde a periodicidade semanal foi a mais referida. O NASF relatou 

também que há uma periodicidade diferente para cada equipe de ESF, o que pode 

justificar o item de periodicidade não definida.  
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TABELA 6. Acesso das equipes ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

    VARIÁVEIS                                         Acesso das Equipes ao NASF N=550 % 

Como é feito o contato da sua equipe 
com o NASF?1 

 

Em dias programados de 
atividades presenciais 

292 53,1 

Por e-mail 83 15,1 

Por telefone 380 69,1 

Diretamente, a qualquer momento na 
própria UBS 

221 40,2 

Mensagem de texto no celular 101 18,4 

Outro 63 11,5 

Em média, quantos dias o NASF 
demora para atender uma solicitação 
de apoio de sua equipe? 

 

Até 7 dias 429 78,0 

De 8 a 15 dias 73 13,3 

De 16 a 30 dias 39 7,1 

Mais de 30 dias 9 1,6 

 Total 550 100,0 

O NASF atende as solicitações de 
apoio da sua equipe em tempo 
adequado 

Sempre 296 53,8 

Na maioria das vezes 170 30,9 

Às vezes 57 10,4 

Raramente 16 2,9 

Nunca 11 2,0 

Total 550 100,0 

Todos profissionais do NASF têm 
garantido encontros/atividades 
periódicas e regulares com sua 
equipe? 

 

Sim 420 76,4 

Não 114 20,7 

Não sabe/Não respondeu 16 2,9 

Total 550 100,0 

Qual a periodicidade dos 
encontros/atividades dos profissionais 
do NASF com sua equipe?1 

 

Semanal 228 41,5 

Quinzenal 68 12,4 

Mensal 129 23,5 

Sem periodicidade definida 140 25,5 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 1Poderia marcar mais de uma resposta 
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5.3.2. Apoio técnico pedagógico e clínico 

 

Sobre o apoio técnico pedagógico e clínico, quanto às ações que aconteceram entre 

as ESF e o NASF as que prevaleceram foram as visitas domiciliares, planejamento e 

avaliação de ações; e consultas individuais. Nota-se que ainda temos vestígios do 

modelo médicocêntrico nos Núcleos do estado de Goiás, onde o número de 

consultas individuais sobressai às consultas compartilhadas e o trabalho 

multidisciplinar de modo geral, conforme dados da Tabela 7 (ALMEIDA, 2009).  

A falta de RAS fortalecida também justifica o que encontramos no presente estudo. 

Pois diante da falta de condições de encaminhar o paciente, tanto pelo baixo 

quantitativo de  profissionais nos demais níveis de atenção, quanto pela demora no 

tempo de liberação das consultas, o profissional do NASF opta pelo atendimento do 

usuário dentro da UBS, e dessa forma tentar uma resolutiva em menor prazo e 

favorecer o paciente (MENEZES, 2013). 

Já no estado de São Paulo encontramos um cenário diferente, um estudo sobre o 

NASF mostrou que as atividades mais citadas foram clínica compartilhada, seguida 

por discussão de caso, ações no território e intervenções especificas. As cosultas 

individuais não foram significativas, e o foco prioritário foi o atendimento 

multidisciplinar (SILVA, 2014). 

Com relação ao perfil da população atendida pelos núcleos, os profissionais do 

NASF realizam ações prioritariamente com a faixa etária de adultos, seguido pelos 

idosos e adolescentes. Esse dado pode se justificar pelo fato da classe de adulto ser 

a mais presente nas unidades. Em oposição um estudo sobre o NASF de Piauí 

evidenciou que o maior público assistido pelo NASF foram os portadores de doença 

mental, seguido pelos idosos. As diferenças regionais e de território devem ser 

consideradas na análise de indicadores como este, pois os números de adultos e 

idosos podem variar de acordo com a localidade, assim como as diferenças de 

níveis de cultura e educação (RIBEIRO et al., 2014). 

O NASF pode atuar em nove áreas estratégicas de acordo com as diretrizes 

ministeriais, sendo elas: saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde mental; 

reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; 
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saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/práticas corporais; 

práticas integrativas e complementares (BRASIL, 2012). 

No presente estudo as áreas de atuação que sobressaíram foram: atenção 

nutricional (80,9%); atenção às pessoas com deficiência (79,3%); atenção às 

pessoas com doenças crônicas (77,5%); e saúde mental (65,8%). As áreas menos 

referidas foram saúde do trabalhador, práticas integrativas e assistência 

farmacêutica. 

As áreas de atuação que predominaram no estudo podem ser justificadas pela 

formação profissional encontrada, onde se destacaram as categorias profissionais 

de educador físico, fisioterapeuta e nutricionista.  

Os acometimentos em saúde mental são muito presentes nas UBS e vem crescendo 

cada vez mais, tendo em vista a globalização e a alta carga de estresse da 

população. No entanto os profissionais ligados diretamente  

a essa área não se destacam nesse estudo, o que representa um déficit no cuidado 

integral ao paciente, e que leva a um maior número de encaminhamentos para essa 

especialidade (LANCMAN; BARROS, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

TABELA 7. Apoio técnico pedagógico e clínico. 

VARIÁVEIS – MÓDULO II                                   Apoio técnico pedagógico e clínico N=550 % 
Dentre as seguintes ações, quais 
acontecem nos encontros entre a sua 
equipe e o NASF?1 
 

Consultas compartilhadas 346 62,9 

Consultas individuais do profissional 
do NASF 

401 72,9 

Planejamento e avaliação de ações 406 73,8 

Grupos terapêuticos ou de educação 
em saúde 

385 70,0 

Visitas domiciliares 424 77,1 

Intervenções na comunidade 297 54,0 

Discussão de casos e construção de 
planos terapêuticos (projetos 
terapêuticos singulares) 

348 63,3 

Gestão de encaminhamentos e/ou 
de listas de espera para especialistas 

287 52,2 

Organização da demanda para 
atendimentos individuais a serem 
realizados pelos profissionais do 
NASF 

349 63,5 

Discussão de temas / ações de 
educação permanente 

385 70,0 

Definição de critérios de acesso, 
fluxos, atribuições de cada 
profissional 

319 58,0 

Monitoramento e avaliação de 
resultados da atenção compartilhada 

302 54,9 

Apoio à organização do processo de 
trabalho da equipe 

367 66,7 

Os profissionais do NASF realizam ações 
com pessoas das seguintes faixas 
etárias?1 
 

Crianças 482 87,6 

Adolescentes 486 88,4 

Adultos 534 97,1 

Idosos 519 94,4 

Dentre as áreas listadas, indique 
aquelas nas quais o NASF desenvolve 
atividades com a sua equipe:1 
 

Saúde mental 362 65,8 

Atenção materno-infantil 330 60,0 

Atenção às pessoas com doenças 
crônicas 

426 77,5 

Atenção às pessoas com deficiências 
e Reabilitação 

436 79,3 

Atenção nutricional 445 80,9 

Assistência farmacêutica 261 47,5 

Práticas Integrativas e 
Complementares 

251 45,6 

Saúde do Trabalhador 179 32,5 

Apoio à organização do processo de 
trabalho da equipe 

354 64,5 

Outras 83 15,1 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 1Poderia marcar mais de uma resposta 
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5.3.3. Resolubilidade 

 

A resolubilidade significa a qualidade de resolúvel e é tratada como a combinação 

de graus de eficácia e eficiência das ações em saúde. Está relacionada à uma 

resposta satisfatória do usuário com relação ao serviço prestado a ele, a qual não 

compreende exclusivamente a cura de uma doença, mas também, todo o processo 

que envolve um paciente, como, alívio, minimização de sofrimento, promoção e 

manutenção da saúde (COSTA et al., 2014). 

Estudos mostram que para alcançar a resolubilidade se faz necessário um trabalho 

efetivo de uma equipe multiprofissional na AB, que busque solucionar os problemas 

individuais e coletivos apresentados pela comunidade (KOLANKIEWICZ et al., 

2011). 

Na perspectiva da resolubilidade emergiram neste estudo os seguintes temas: 

resolver as necessidades dos usuários; redução do número de encaminhamentos 

realizados de forma equivocada ou desnecessária para a atenção especializada e 

melhoria dos indicadores de saúde da população do território (TABELA 8). 

Para conhecer a resolubilidade apresentada pelo NASF sob o olhar das equipes de 

ESF serão abordados três tópicos, onde cada profissional que recebe o apoio do 

NASF pontuou com notas que variam de 0 a 10 a qualidade desse apoio. 

Para o item “Resolver as necessidades dos usuários” a maioria das equipes avaliou 

com as notas de 08 a 10, o que evidencia o potencial do serviço prestado pelos 

Núcleos. 

A ESF e o NASF constituem a Rede Básica de Atenção à Saúde, que deve 

funcionar como uma das portas de entrada do conjunto de serviços que compõem o 

SUS e com o trabalho multiprofissional proporcionado, associado à baixa 

incorporação tecnológica, são responsáveis por resolver cerca de 85% das 

demandas da população adscrita (REIS et al., 2016). 

Atender as demandas dos usuários e solucionar os problemas apresentados no 

nível básico de atenção é o objetivo principal do SUS com a APS. Esses objetivos  

facilita para o usuário que é atendido nas proximidades do seu domicílio e para toda 
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a Rede, quando não recebe demanda desnecessária (STARFIELD, 2002; SANTOS, 

2008; SILVA et al., 2012). 

Os dados do presente estudo deixam claro que o NASF está resolvendo as 

demandas da população e evitando que esse atendimento percorra outros níveis de 

atenção sem real necessidade.  

O tópico sobre a “Redução do número de encaminhamentos realizados de forma 

equivocada ou desnecessária para a atenção especializada” trouxe as notas de 8 a 

10 relatadas por uma porcentagem de 57,6% das equipes. 

O NASF tem um importante papel de regulador na ESF, no sentindo de qualificar os 

encaminhamentos para a atenção especializada, evitando os encaminhamentos 

desnecessários aos demais níveis de atenção (LANCMAN; BARROS, 2011).  Nesse 

aspecto, Andrade et al. (2012) afirma que o NASF deve proporcionar a qualificação 

dos encaminhamentos e não se tornar mais uma instância de referência na Rede. 

Volponi, Garanhani e Carvalho (2015) também compartilham sobre a intervenção na 

cultura dos encaminhamentos, constituindo-se como dispositivo fundamental para a 

integralidade do cuidado e resolubilidade da AB. 

Ainda nesse contexto cabe a discussão acerca das consultas individuais realizadas 

pelos profissionais do NASF, pois tendo em vista a falta de especialidades nas RAS, 

e a demora na liberação de encaminhamentos, realizar a consulta ao paciente pode 

ter grande impacto para ele já que há uma grande possibilidade de resolução do 

problema de maneira imediata sem esperar por encaminhamento ou de ficar 

esperando demasiadamente por uma consulta. 

Diante de casos como este cabe o bom senso diante da situação e vale ressaltar 

que o paciente é o centro do cuidado e a ele deve-se o maior grau de resolubilidade 

possível. 

O enfrentamento dos diversos fatores que envolvem o processo saúde-doença na 

APS favorece toda a RAS, potencializa a ESF, aumenta a resolubilidade das ações 

de saúde, propondo relações horizontais entre especialistas e equipe de referência, 

além de propiciar maior comodidade ao usuário, ao colocar variadas especialidades 

ao seu alcance. 

Quanto ao item “melhoria dos indicadores de saúde do território (63,8%) das equipes 

concederam as notas de 8 a 10. 
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Estudo sobre o NASF em um determinado município evidenciou que o trabalho do 

Núcleo foi eficaz para resolver grande parte dos problemas apresentados pela 

população, com redução do número de encaminhamentos e com melhora da 

situação de saúde do município (PARENTE; PAIVA, 2016). 

Outro estudo realizado entre os anos de 2000 a 2016 revelou que a região centro-

oeste do país foi a que maior apresentou redução nas taxas de ICSAB (nº de 

internações por 10 mil habitantes) em todo país, com redução de 42,5% (MORETTI; 

FEDOSSE, 2016). Esse dado pode estar ligado à inserção da ESF e NASF na 

realidade da APS, com um alto grau de resolubilidade, e eficaz trabalho de 

promoção e prevenção da saúde. 

Alcançar maior nível de resolubilidade no serviço dos Núcleos pode repercutir não 

só na APS, mas também por todos os demais níveis de atenção, reduzindo número 

de encaminhamentos indevidos e propiciando menor número de internações por 

causas sensíveis à APS como apresentado.  

A Tabela abaixo mostra a resolubilidade do NASF a partir das notas concedidas pela 

equipe que receber o apoio do núcleo. (Tabela 8) 
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TABELA 8. Resolubilidade. 

RESOLUBILIDADE N=550 % 

Como você avalia o efeito ou contribuição do NASF nas seguintes 
situações: 

  

Resolver as necessidades dos 
usuários 

 

0 a 3 13 2,4 

4 a 7 174 31,8 

8 a 10 362 65,8 

Total 550 100,0 

Redução do número de 
encaminhamentos realizados de 
forma equivocada ou 
desnecessária para a atenção 
especializada 

0 a 3 38 6,9 

4 a 7 195 35,5 

8 a 10 317 57,6 

Total 550 100,0 

Melhoria dos indicadores de saúde 
da população do território 

 

0 a 3 27 4,9 

4 a 7 162 29,5 

8 a 10 361 65,6 

Total 550 100,0 

Fonte: Bando de dados PMAQ-AB, segundo ciclo, 2014. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Buscou-se neste estudo caracterizar e descrever o trabalho desenvolvido pelos 

NASF no estado de Goiás através do PMAQ-AB ciclo II. 

De acordo com os dados encontrados a maioria das UBS não possui em sua 

estrutura física consultórios específicos para os profissionais do NASF, apenas 45% 

possuem consultórios de uso exclusivo. E na maioria das vezes os locais utilizados 

para o desenvolvimento de ações e atividades com os usuários são os locais 

públicos dentro da área de abrangência, como praças ou igrejas. 

As categorias profissionais mais referidas foram educador físico, fisioterapeuta, 

médico veterinário e nutricionista e cerca de 80% dos profissionais das equipes de 

ESF consideraram importante a presença de outras categorias profissionais na 

composição do NASF.  

Verificamos que a gestão compartilhada é pouco presente na realidade da ESF, 

tendo em vista que no planejamento da implantação dos Núcleos apenas 58,5% das 

equipes participaram junto com a gestão da discussão sobre sua composição. Fato 

este, que poderia melhorar a satisfação das equipes e usuários com relação aos 

profissionais necessários de acordo com cada realidade. 

Sobre o planejamento das ações, 86,7% dos NASF realizam planejamento e 

programação mensal de suas ações e para a grande maioria destes essas 

programações ocorreram de maneira integrada às equipes de ESF. 

Dentro da agenda do NASF as atividades que mais se destacaram foram: atividades 

de educação em saúde, atividades comunitárias, atendimentos domiciliares e grupos 

terapêuticos. A mesma pergunta realizada para o profissional da ESF mostrou que 

as atividades mais realizadas pelo Núcleo com as equipes foram: visitas 

domiciliares, planejamento e avaliação das ações, consultas individuais e grupos 

terapêuticos. 

A respeito da periodicidade dos encontros entre NASF e ESF, para os Núcleos 

semanalmente foi a resposta mais referida semelhantemente para as equipes que 

recebem o apoio do NASF a periodicidade mais relatada também foi semanalmente. 
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A média de tempo que o NASF leva para atender a uma solicitação das equipes 

apoiadas é de sete dias, porém para 8,7% das equipes eles podem demorar mais de 

quinze dias. Essa informação evidencia a necessidade da melhora e do número 

mostra uma distância da realidade encontrada com a proposta do NASF, sabendo 

que este deve atuar próximo das equipes e assumir a responsabilização pelos 

usuários paralelamente à ESF. 

A resolubilidade foi avaliada através de três tópicos, sendo eles: resolver as 

necessidades dos usuários, redução do número de encaminhamentos realizados de 

forma equivocada para a atenção especializada e melhoria dos indicadores de 

saúde da população. Para os três itens as notas mais concedidas ao NASF 

estiveram entre 8 e 10.  

Fica claro que os NASF conseguiram melhorar e aumentar a resolubilidade do 

serviço da APS, porém isso não significa que estamos no padrão desejado. O NASF 

amplia as possibilidades e a capacidade da ESF, alcançando melhores resultados 

no cuidado ofertado ao usuário. No entanto percebe-se que sua atuação precisa ser 

melhor consolidada e ganhar maior fortalecimento.  

Para fortalecer a atuação do NASF é essencial o investimento em espaços que 

possibilitem o diálogo, a problematização de ações e o estímulo a reflexões para os 

problemas apresentados. Espaços estes que vão desde a área física dentro das 

Unidades de Saúde, como consultórios, salas de reuniões e salas para grupos 

terapêuticos e educativos, até o espaço referente à inserção dos profissionais tanto 

das equipes apoiadas quanto dos profissionais do NASF na gestão dos processos 

que envolvem os mesmos. 

O acompanhamento e avaliação do trabalho realizado pelo NASF devem ser 

realizados de forma continua para que seja garantida a adequação do Núcleo aos 

parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde, como maior aproximação com 

as equipes da ESF, core-responsabilização no cuidado ao usuário, maior frequência 

de encontros e trabalhos em conjunto com a ESF, entre outros. 

 A análise dos resultados da Avaliação Externa do segundo ciclo do PMAQ-AB em 

Goiás mostrou que o trabalho realizado pelos NASF trouxe importante melhora para 

APS na medida que fortalece e amplia as ações desenvolvidas pelas equipes de 
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ESF. No entanto ainda tem-se muito que caminhar no sentido de superar as 

fragilidades existentes e alcançar maior grau de resolubilidade.  

O processo de implantação do NASF e integração NASF e ESF representam tópicos 

a serem reconsiderados na agenda da saúde coletiva e do SUS, e este processo 

deve ser contínuo e reavaliado constantemente, buscando sempre os melhores 

indicadores e uma melhor produção social de saúde. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se após este estudo que a gestão executada a nível de Atenção 

Primária seja compartilhada com os trabalhadores que recebem apoio do NASF, 

tanto no momento da implantação dos mesmos como no decorrer do tempo. 

É importante oferecer maior conhecimento a respeito do Núcleo, finalidade, modo de 

trabalho, entre outros.  

O atendimento às consultas individuais ou compartilhadas deve acontecer sempre 

que houver necessidade. E cabe lembrar que a prioridade será sempre o cuidado 

com o paciente.  

Vale ressaltar que é necessário um olhar mais próximo para acompanhamento do 

trabalho desenvolvido pelo NASF, para garantir que a ESF esteja realmente 

recebendo o apoio necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO-CURVO, P. Avaliação da atenção básica em saúde destacando 
satisfação e insatisfação na perspectiva dos usuários, com ênfase na 
integralidade da atenção. São Paulo, 2010. 154f. Dissertação (mestrado). Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

AGUIAR, R.A.T. A construção internacional do conceito de atenção primária à 
saúde (APS) e sua influência na emergência e consolidação do sistema único 
de saúde no Brasil. Belo Horizonte, 2007. 136f. Dissertação (mestrado). Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

ALMEIDA, P. Núcleo de Apoio às Equipes de Saúde da Família (NASF): uma 
breve reflexão. Guanhães, 2009. 20f. Monografia (Especialização em Atenção 
Básica em saúde da Família). Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de 
Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. 

  

ALMEIDA, P.F. Estratégias de coordenação de cuidados: fortalecimentos da 
Atenção Primária à Saúde e integração entre níveis assistenciais em grandes 
centros urbanos. Rio de Janeiro, 2010. Tese (doutorado). Escola Nacional de 
Saúde Pública: ENSP. Programa de Pós Graduação em Saúde Pública. 

 

AMARAL, M.C.S.; PONTES, A.G.V.; SILVA, J.V. O ensino de educação popular em 
saúde para o SUS: experiência de articulação entre graduandos de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. Interface - Comunicação, Saúde e Educação, 
Botucatu, v.18, supl.2, p.1547-1558, 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832014000601547. 
Acesso: 11 de maio 2017. 

 

ANDRADE, L.M.B. et al. Análise da implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família no interior de Santa Catarina. Revista Saúde e Transformação, 
Florianópolis, v.3, n.1, p.18-31, jan., 2012. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-
70852012000100005. Acesso: 12 de maio 2017. 

 

ANJOS, K.F. et al. Perspectivas e desafios do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
quanto às práticas de saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.37, n.99, p.672-
680, out./dez., 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042013000400015&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso: 16 de maio 2017. 

 

ANTUNES, B. O apoio matricial em saúde mental na Estratégia de Saúde da 
Família: concepção da equipe de apoiadores. Porto Alegre, 2015. Dissertação 



81 
 

 

(mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem, 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem. 

 

ARAÚJO, M.M. Inserção do médico veterinário no Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família: estudos, perspectivas e propostas. Jaboticabal, 2013. Tese (doutorado). 
Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias.  

 

AZEVEDO, A.M.A. Acesso à atenção à saúde no SUS: o PSF como (estreita) 
porta de entrada. Recife, 2007. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Núcleo 
de Estudos em Saúde Coletiva, Instituto Aggeu Magalhães.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Básica e Saúde da Família. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0102-
311X201200110000700001&lng=es. Acesso: 05 de janeiro 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde: 
princípios e conquistas. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 

 

BRASIL. Ministério da saúde. As cartas da promoção da saúde. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 648, de 28 de março de 2006. Política 
Nacional de Atenção Básica. Diário Oficial da União. Brasília (Brasil): Ministério da 
Saúde, 2006a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Estrutura Física das Unidades de 
Saúde. Saúde da Família. Série A. Normas e Manuais Técnicos, Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2006b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília (Brasil): Ministério 
da Saúde, 2006c. 60p. Disponível em:   
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.p
df. Acesso: 26 de abril 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Mais Saúde: direito de todos — 2008-2011. 5. ed. 
Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2007. 128p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/programa.php. Acesso: 26 de junho 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria GM Nº 154, 
DE 24 de janeiro de 2008. Criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - 



82 
 

 

NASF. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2008. Disponível em:  
 http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria154_24_01_08.pdf. Acesso: 02 de 
março 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Diretrizes do NASF. Cadernos de Atenção Básica. Brasília 
(Brasil): Ministério da Saúde, n.27, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 
Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2010. 152p. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php. Acesso: 26 de abril 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Sistema 
Único de Saúde/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde. CONASS, 2011. 291p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro8.pdf. Acesso: 24 
de abril 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011. Institui o 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB. Brasília (Brasil): Ministério da 
Saúde, 2011a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2011b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012. 
Redefine os parâmetros de vinculação dos NASFs modalidades 1 e 2 às Equipes de 
Saúde da Família ou Equipes de Atenção Básica para população específica, cria 
modalidade NASF3 e dá outras providências, Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 
2012a. Disponível em: 
HTTP://bvms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt3124_28_12_2012html. 
Acesso: 17 de abril 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB). Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília 
(Brasil): Ministério da Saúde, 2012b. 

 



83 
 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica: AMAQ. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2012c, 134 p. 
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/geral/amaq.pdf. Acesso: 26 de abril 
2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2013. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Evolução do 
credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/historico_cobertura_sf.php. Acesso: 26 de abril 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção básica e saúde da família. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 
http://189.28.128.99/dab/abnumeros.php#mapas.pdf. Acesso: 09 de outubro 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília (Brasil): 
Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/. 
Acesso: 28 de maio 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. 
Aprova a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Diário Oficialda República Federativa do Brasil. Brasília (Brasil): Ministério da 
Saúde, 2017. 

 

CAMELO, S.H.H; ANGERAMI, E.L.S. Estratégias de gerenciamento de riscos 
psicossociais no trabalho das equipes de saúde da família. Revista Eletrônica de 
Enfermagem, Goiânia, v.10, n.4, p.915-923, 2008. Disponível em: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n4/v10n4a04.htm. Acesso: 26 de setembro 2016. 

 

CAMPOS, G.W.S. Equipes de referência e apoio especializado matricial: uma 
proposta de reorganização do trabalho em saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v.4, 
n.2, p.393-404, 1999. 

 

CAMPOS, N.R. O surgimento do NASF e a atuação do serviço social. III Simpósio 
Mineiro de Assistentes Sociais, 2014. 

 



84 
 

 

CARVALHO, S.F.; VIEIRA, L.A.C.; QUEIROZ, M.G. A formação da equipe de 
saúde da família para o cuidado em saúde na primeira infância: Perfil da 
equipe de saúde bucal. Goiânia, 2011. Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Goiás. Disponível em: 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pivic/trabalhos/SUZANY_F.PDF 

Acesso: 16 de maio 2017. 

CAVALCANTI, A.D.; CORDEIRO, J.C. As ações intersetoriais na Estratégia de 
Saúde da Família: um estudo da representação do conceito de saúde e de suas 
práticas na Atenção Básica. Revista Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade, Rio de Janeiro, v.10, n.37, p.1-9, out./dez, 2015. Disponível em: 
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1059. Acesso: 01 de maio 2016. 

 

CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação 
de capacidade pedagógica na saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v.10, n.4, p.975-
986, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232005000400020&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 02 de maio 2017. 

 

CORDEIRO, H. Instituto de Medicina Social e a luta pela reforma sanitária: 
contribuição à história do SUS. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v.14, n.2, p. 343-362, jul./dez., 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312004000200009. 
Acesso: 10 de março 2015. 

 

COSTA, J.P. et al. Resolubilidade do cuidado na atenção primária: articulação 
multiprofissional e rede de serviços. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.38, n.103, 
p.733-743, out./dez., 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042014000400733&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso: 10 de dezembro 2015. 

 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA. Conferência Internacional sobre cuidados 
primários de saúde; 6-12 de setembro 1978; Alma-Ata; USSR. In: Ministério da 
Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde. 
Declaração de Alma-Ata; Carta de Ottawa; Declaração de Adelaide; Declaração de 
Sundsvall; Declaração de Santafé de Bogotá; Declaração de Jacarta; Rede de 
Megapaíses; Declaração do México. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. p.15. 

 

DONABEDIAN, A. The role of outcomes in quality assessment and assurance. 
Quality Rev Bull, 1992. 

 

ESCOREL, S.; NASCIMENTO, D.R.; EDLER, F.C. As origens da reforma sanitária 
e do SUS. In: LIMA, N.T.; GERSCHMAN, S.; EDLER, F.C.; SUARÉZ, J.M. (orgs.). 
Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de janeiro: Fiocruz, 2005. 

 



85 
 

 

FALCI, D.M.; BELISÁRIO, S.A. A inserção do profissional de educação física na 
Atenção Primária à Saúde e os desafios em sua formação. Interface - 
Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v.17, n.47, p.885-899, out./dez., 2013. 

 

FERRO, L.F. et al. Interdisciplinaridade e intersetorialidade na Estratégia Saúde da 
Família e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família: potencialidades e desafios. O 
Mundo da Saúde, São Paulo, v.38, n.2, p.129-138, 2014. 

 

FILHO, C.B. História da Saúde Pública no Brasil. 4 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

 

FORMIGA, N.F.B.; RIBEIRO, K.S.Q.S. Inserção do Fisioterapeuta na Atenção 
Básica: uma Analogia entre Experiências Acadêmicas e a Proposta dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.16, 
n.2, p.113-122, 2012. 

 

FRACOLLI, L.A.; ZOBOLI, E.L.P.; GRANJA, G.F.; ERMEL, R.C. Conceito e prática 
da integralidade na Atenção Básica: a percepção das enfermeiras. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v.45, n.5, p.1135-1141, out., 2011.  

 

FRAGELLI, T.B.O. Análise das Competências Profissionais no Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família. Brasília, 2013, 176f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Ciências da Saúde, Universidade de Brasília. 

 

GOMES, K.O. et al. Atenção Primária à Saúde a "menina dos olhos" do SUS: sobre 
as representações sociais dos protagonistas do Sistema Único de Saúde. Ciência e 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.16, supl.1, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000700020. 
Acesso: 12 de janeiro 2017. 

 

GONÇALVES, R.M.A.; LANCMAN, S.; SZNELWAR, L.I.; CORDONE, N.G. 
BARROS, J.O. Estudo do trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 
v.40, n.131, p.59-74, jan./ jun., 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbso/v40n131/0303-7657-rbso-40-131-59.pdf. Acesso: 22 de 
junho 2017. 

 

HABICHT, J.P.; VICTORA, C.G.; VAUGHAN, J.P. Evaluation designs for adequacy, 
plausibility and probability of public health programme performance and impact. Int J 
Epidemiol, v.28, n.1, p.10-18, Feb, 1999. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10195658. Acesso: 28 de abril 2016. 

 



86 
 

 

HEIDMANN, I.T.S.B. et al. Promoção à saúde: trajetória histórica de suas 
concepções. Texto e Contexto – Enfermagem, Florianópolis, v.15, n.2, p.352-358, 
abr./jun., 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072006000200021. 
Acesso: 14 de março 2016. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2012. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=go. Acesso: 
15 de maio 2016. 

 

LANCMAN, S.; BARROS, J.O. Estratégia de Saúde da Família (ESF), Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) e terapia ocupacional: problematizando as 
interfaces. Revista de Terapia Ocupacional, São Paulo, v.22, n.3, p.263-269, 
set./dez., 2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/46444. 
Acesso: 16 de outubro 2016. 

 

LEITE, D.F.; NASCIMENTO, D.D.G.; OLIVEIRA, M.A.C. Qualidade de vida no 
trabalho de profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no município de 
São Paulo. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.24, n.2, 2014. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
73312014000200507&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 24 de novembro 2016. 

 

KOLANKIEWICZ, A.C.B. et al. Resolubilidade da estratégia de saúde da família: 
Análise das internações por condições sensíveis a atenção primária. Revista 
Contexto e Saúde, Unijuí, v.11, n.20, p.1345-1352, jan./jun., 2011.  

 

MAGALHÃES, P.L. Programa saúde da família: uma estratégia em construção. 
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de especialização em 
Atenção Básica em Saúde da Família. Corinto, 2011. Universidade Federal de Minas 
Gerais.  

 

MATTA, G.C.; MOROSINI, M.V.G. Atenção Primária à Saúde. Dicionário da 
Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. Disponível em: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html. Acesso:14 de janeiro 
de 2016. 

 

MEIRELES, A. Alma-Ata e Ottawa: as conferências de entre as conferências, 
2008. Disponível em: http://www.saudepublica.web.pt/TrabCatarina/AlmaAta-
Ottawa_CMeireles.htm. Acesso: 17 de maio 2017. 

 



87 
 

 

MENDES, E.V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: 
o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: 
Organização Pan-americana de Saúde, 2012. 512p. 

 

MENDONÇA, M.H.M.; MARTINS, M.I.C.; GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S. Desafios 
para a gestão do trabalho a partir de experiências exitosas de expansão da 
Estratégia de Saúde da Família. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.15, 
n.5, p.2355-2365, ago., 2010. 

MENEZES, L.A.F. Apoio Matricial à Saúde da Família e os Modelos de Atenção: 
o desenho de Santos. Santos, 2013. Universidade Federal de São Paulo. Instituto 
de Saúde e Sociedade.  

 

MIRANDA, A.C. et al. (org). Território, ambiente e saúde. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2008. p.237-255. 

 

MINISTRY OF HEALTH. Interim report on the future provision of medical and 
allied services. London, 1920. Disponível em: 
http://www.sochealth.co.uk/history/Dawson.htm. Acesso: 25 de setembro 2016. 

 

MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em Saúde e Território utilizado: 
possibilidades teóricas e metodológicas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v.21, n.3, p.898-906, mai.,/jun., 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
311X2005000300024&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 23 de fevereiro 2016. 

 

MORETTI, P.G.S.; FEDOSSE, E. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: impactos 
nas internações por causas sensíveis à Atenção Básica. Fisioterapia e Pesquisa, 
São Paulo, v.23, n.3, jul./set., 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502016000300241. 
Acesso: 07 de agosto 2017. 

 

NASCIMENTO, D.D.G.; OLIVEIRA, M.A.C. Reflexões sobre as competências 
profissionais para o processo de trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 
O Mundo da Saúde, São Paulo, v.34, n.1, p.92-96, jan./mar., 2010. 

 

NORA, C.R.D.; JUNGUES, J.R. Política de humanização na Atenção Básica: revisão 
sistemática. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.47, n.6, p.1186-2000, dez., 
2013. 

 

OMS. Organização Mundial de Saúde. Declaração de Alma-Ata. Conferência 
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Alma-Ata, URSS, 1978. 
Disponível em: http://www.opas.org.br/declaracao-de-alma-ata/ . Acesso: 10 de 
janeiro de 2016. 



88 
 

 

 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Carta de Ottawa. In: Ministério da 
Saúde/FIOCRUZ. Promoção da Saúde: cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e 
Santa Fé de Bogotá. Brasília (DF): Ministério da Saúde/IEC, 1986. p.11-18.  

 

PAIM, J.P. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Lancet, 
p.11-31, 2011. Disponível em: 
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf. Acesso: 26 
de março 2017. 

 

PAIM, J.S. A reforma sanitária e os modelos assistenciais. In: ROUQUAYROL, 
M.Z. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: MEDSI, 1994, p.455-466.   

 

PAIM, J.S. A investigação em sistemas e serviços de saúde. In: PAIM, J.S. 
Saúde, política e reforma sanitária. Salvador: CEPS\ISC, 2002. 

 

PAIM, J.S. O que é o SUS? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 

 

PAIM, J.S.; TEIXEIRA, C.F. Configuração institucional e gestão do Sistema Único de 
Saúde: problemas e desafios. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.12, 
suppl.0, p.1819-1829, 2007. 

 

PARENTE, A.S.; PAIVA, D.K.T.T. Atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) no município de Salgueiro-PE. Escola de Saúde Pública de 
Pernambuco. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - Residência em saúde 
coletiva, 2016. Disponível em 
http://ead.saude.pe.gov.br/pluginfile.php/7611/mod_folder/content/0/TCC_Alaine%20
Santos%20Parente.pdf?forcedownload=1. Acesso: 22 de junho 2017. 

 

PATROCÍNIO, S.S.S.M. Núcleo de Apoio à Saúde da Família: proposta nacional 
e a implementação em municípios do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
2012. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca.  

 

PEREIRA, M.P.B.; BARCELLOS, C. O território no Programa de Saúde da Família. 
Hygea, v.2, n.2, p.47-55, jun., 2006. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/16847. Acesso: 24 de maio 
2017. 

 

PEREIRA, R.L.; JEZIORSKI, L.L.; FACCHINI, L.A. Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ. In: Anais do 21º Congresso 
de Iniciação Científica da Universidade de Pelotas, p. 23-26; Pelotas, 2012. 

 



89 
 

 

REIS, M.L.; MEDEIROS, M.; PACHECO, L.E.; CAIXETA, C.C. Avaliação do trabalho 
multiprofissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Texto Contexto 
Enfermagem, v.25, n.1, e2810014, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n1/pt_0104-0707-tce-25-01-2810014.pdf. Acesso: 06 
de março 2017. 

 

RIBEIRO, F.A. Atenção Primária (APS) e Sistema de Saúde no Brasil: uma 
perspectiva histórica. São Paulo, 2007, 325f. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.  

 

RIBEIRO, M.D.A. et al. Avaliação da atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família. Revista Brasileira de Promoção da Saúde, Fortaleza, v.27, n.2, p. 224-
231, abr./jun., 2014. Disponível em: 
http://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/2426. Acesso: 06 de maio 2017. 

 

ROSA, W.A.G; LABATE, R.C. Programa saúde da família: A construção de um novo 
modelo de assistência. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, 
v.13, n.6, p.1027-1034, nov./dez., 2005. 

 

ROSSO, C.F.W. Diagnóstico situacional do processo gerencial desenvolvido 
pelos enfermeiros nos serviços da Rede Básica de Saúde em Goiânia-GO. 
Goiânia, 2008. Tese (doutorado). Universidade Federal de Goiás. 

 

SANTOS, A.L.; RIGOTTO, R.M. Território e territorialização: incorporando as 
relações produção, trabalho, ambiente e saúde na Atenção Básica à Saúde. 
Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.8, n.3, p.387-406, nov., 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
77462010000300003. Acesso: 11 de março 2016. 

 

SANTOS, S.M.S. Estratégia Saúde da Família: qualidade da assistência sob a 
perspectiva da satisfação do usuário. Divinópolis, 2008. Dissertação (mestrado) – 
Universidade do estado de Minas Gerais, Fundação Educacional Divinópolis.  

 

SILVA, A.T.C. et al. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e 
potencialidades na visão dos profissionais da Atenção Primária do município de São 
Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.28, n.11, p. 2076-
2084, nov., 2012. 

 

SILVA, K.L.; RODRIGUES, A.T. Ações Intersetoriais para promoção da saúde na 
Estratégia de Saúde da Família: experiências, desafios e possibilidades. Revista 
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.63, n.5, p.762-769, set.,/out., 2010. 

 



90 
 

 

SILVA, R.V.G.O. O processo de trabalho do NASF e sua articulação com a ESF: 
Potencialidades para a integralidade. Florianópolis, 2014. 294f. Tese (doutorado) 
– Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde. Programa 
de pós-graduação em Enfermagem.  

 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 
serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO/ Ministério da Saúde; 2002. 726p. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_primaria_p1.pdf. 
Acesso em 26.abr.2014. Acesso: 16 de janeiro 2017. 

 

TANAKA, O.Y.; TAMAKI, E.M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na 
gestão de serviços de saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v.17, n.4, p.821-828, 2012. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232012000400002&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 4 de março de 2015. 

 

TOMASI, A.R.P.; RIZZOTTO, M.L.F. Análise da distribuição e composição 
profissional dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no Paraná. Saúde em 
Debate, Rio de Janeiro, v.37, n. 98, p.427-436, 2013. 

 

UK. Ministry of Health. Interim report on the future provision of medical and 
allied services. London, 1920. Disponível em: 
http://www.sochealth.co.uk/history/Dawson.htm. Acesso: 14 de janeiro 2016. 

 

VASCONCELOS, I.A.L.; SOUSA, M.F.; SANTOS, L.M.P. Evolução do quantitativo de 
nutricionistas na Atenção Básica no Brasil: a contribuição dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família e da Estratégia de Saúde da Família de 2007 a 2013. Revista de 
Nutrição, Campinas, v.28, n.4, p.431-450, jul.,/ago., 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-
52732015000400431&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso: 29 de fevereiro 2016. 

 

VAZ, F.F. Análise da distribuição dos profissionais de Educação Física nos 
serviços de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014. Trabalho 
de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

VOLPONI, P.R.R.; GARANHANI, M.L.; CARVALHO, B.G. Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família: potencialidades como dispositivo de mudança na Atenção Básica em 
Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.39, n.spe, p.221-231, dez., 2015. 

 

 

 

 

 



91 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO II - Instrumento de Avaliação Externa do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção básica – PMAQ-AB. Módulo IV 
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ANEXO III – Aprovação no Comitê de Ética 

 

 

 

 

 


