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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a construção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) na Atenção Básica de três municípios do estado do Ceará: Fortaleza, Sobral e Crato. 

Os NASF foram criados em 2008 e consistem em equipes compostas por diferentes categorias 

profissionais que devem atuar em conjunto com as equipes de saúde família no apoio para a 

resolução de problemas de saúde de determinados territórios. Esta investigação, que adotou o 

referencial da avaliação qualitativa em saúde, utilizou para a construção das informações 

quatro meses de observação participante, seis grupos focais e trinta e uma entrevistas, que 

envolveram 70 participantes. O material obtido foi analisado à luz de referenciais teóricos 

críticos e interpretativos. Os resultados apresentam uma descrição retrospectiva dos processos 

de inserção dos profissionais do NASF na ESF, os desafios enfrentados por estes na 

construção dos seus processos de trabalho, assim como são discutidos elementos que 

compunham o cenário de implantação da política, que envolveu estrutura, recursos materiais e 

não-materiais.  A discussão desses aspectos apresenta uma realidade que vai além da 

normatização da política, pois reflete experiências, vivencias e reflexões dos sujeitos 

envolvidos na implantação dessa nova proposta. Nesse sentido, os participantes revelaram as 

relações entre o instituído e o possível, evidenciando a apropriação os elementos norteadores 

do NASF na dimensão empírica/operacional. Além disso, destacaram as contradições e 

conflitos que emergiram da inserção desse novo programa, que se deu de forma abrupta e 

pouco cuidadosa, em um terreno onde os papéis e poderes já estavam, de certa forma, 

demarcados. Evidenciaram-se também questões inerentes à complexa relação intersubjetiva 

nos processos de pactuação dos processos de trabalho, desvelando processos de invisibilidade 

em um contexto de “não-lugar”. Ao fim, consideramos que a política do NASF vem sendo 

influenciada por diversas contingências locais, o que faz com que o aparato jurídico-

normativo que sustenta a proposta se apresente como insuficiente para garantir a 

resolutividade na implantação dessas novas equipes. Destacamos ainda a necessidade de 

problematização da proposta, além de subsídios estruturais e de educação permanente a todos 

os profissionais envolvidos na construção dessa nova política.  

  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Programa Saúde da Família. Política de Saúde.  

Comunicação Interdisciplinar. Avaliação em Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the construction of the Family Health Support Nuclei (FHSN) in 

the Primary Care in three cities of Ceará (Brazil): Fortaleza, Sobral and Crato. The FHSN, 

created in 2008, are multi-professional teams that act together with the Family Health 

Strategy (FHS) teams, supporting their health interventions in specific territories. This 

research was developed as a qualitative evaluation, consisting in four months of participant 

observation, 31 interviews (totaling 70 participants) and six focus groups. The data obtained 

was analyzed from critical and interpretative frameworks. The results retrospectively 

describe: the process of the FHSN professional’s entrance in the FHS; the challenges faced by 

professionals when initially developing their work processes; the elements composing the 

policy’s implementation background, involving structure and both material and non-material 

resources. The discussion of those aspects presents a reality beyond the policy’s 

normativeness, because it echoes experiences and personal reflections of the subjects involved 

in the proposal’s implementation. In this sense, the participants revealed the relationship 

between instituted/possible, showing appropriation of FHSN’s main elements in the 

empiric/operational dimension. Also, they stressed the conflicts and contradictions that 

emerged from entering this new program, revealing an abrupt and uncared entrance in a place 

where the roles and powers where, in a sense, already determined. Some interesting aspects 

also aroused from the complex intersubjective relationship developed in the attempts of 

collectively arranging work processes, unveiling invisibility processes in a “non-place” 

environment. Finally, we consider that FHSN as a policy has been influenced by several local 

contingencies, situation that makes the juridical-normative system that supports the proposal 

insufficient to ensure success when implementing those new teams. We emphasize the 

necessity of further reflection upon the FHSN proposal, in addition of structural subsidies and 

permanent education to all professionals involved in the construction of this new policy. 

Keywords: Primary Health Care. Family Health Program. Health Policy. Interdisciplinary 

Communication. Health Evaluation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo desta dissertação de mestrado foi avaliar a construção dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) da Atenção Básica do Estado do Ceará. Os NASF se 

configuram como novos dispositivos de atenção na Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 

se somam aos esforços de fortalecimento e estruturação dessa política no Brasil.  

 Por meio do NASF, novas categorias profissionais da saúde se inserem no 

contexto da Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (APS)
1
 e se veem desafiadas a 

contextualizar os seus saberes específicos à realidade da ESF por todo o país. A necessidade 

de conhecer como tem se dado o processo de inserção dessa nova política de saúde no Ceará 

surgiu da minha inquietação, enquanto terapeuta ocupacional inserida no contexto da APS, 

frente às lacunas existentes sobre o tema e aos questionamentos realizados acerca do potencial 

deste novo dispositivo na rede de saúde.  

Inicialmente compreendo que, assim como a minha formação no curso de Terapia 

Ocupacional na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – em Salvador, Bahia – a maior 

parte dos profissionais hoje inseridos nessa proposta tiveram seus currículos centrados no 

modelo da biomedicina. 

Durante a graduação vivi uma busca incessante por algo mais. Acreditava que a 

terapia ocupacional e que a formação em saúde deveriam ir muito além daquilo que me 

apresentavam. Assim, pude me aproximar de experiências contra hegemônicas, inicialmente 

extracurriculares, e conheci o Sistema Único de Saúde (SUS). Não era aquele SUS cujas 

características se limitavam às grandes filas e precariedade de serviços, conforme apresentado 

pelas grandes mídias. Era um SUS diferente, um SUS ideológico, construído a partir de uma 

intensa luta popular e que seguia em disputa, a cada dia, para que aquelas ideias inspiradoras 

se tornassem realidade. Comecei a achar aquilo fascinante e me inquietava conhecer tão 

pouco daquele movimento e das novas concepções de saúde na universidade.  

Desde então, mantive o interesse em atuar na APS e escolhi o campo da Saúde 

Coletiva como foco de estudos e intervenções para a minha vida profissional. Assim, inseri-

me, ainda na graduação, em um grupo de pesquisa que se chamava “Modos de Vida e 

Territórios Urbanos”. O grupo se iniciava após uma onda de incentivo da universidade para 

Iniciação Científica, fruto da mobilização dos estudantes por diversas melhorias na formação, 

dentre elas a pesquisa e a extensão.  

                                                             
1 Embora os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde” tenham origens diferentes, no Brasil, os 

documentos oficiais do Governo Federal têm utilizado esses termos como sendo sinônimos, sem que isso se 

configure como um problema conceitual (MELLO, FONTANELLA, DEMARZO, 2009). 
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Este grupo de pesquisa, apesar de pequeno e contra hegemônico dentro do curso, 

pôde me aproximar da leitura de clássicos da saúde pública e das teorias que fundamentavam 

a compreensão de uma saúde ampliada. Junto com as duas professoras do grupo de pesquisa, 

fortalecemos a discussão na universidade sobre a necessidade de experiências na APS e 

conquistamos a implantação do Estágio de Terapia Ocupacional na Atenção Básica. Foi, sem 

dúvida, nessa experiência ativa de contato com a complexidade da rede de atenção à saúde, 

subindo e descendo as ladeiras de Salvador, que ampliei minha visão sobre o sistema de 

saúde. 

Acreditava (e acredito) na possibilidade de um modelo resolutivo de produção de 

saúde. Ao fim dessa experiência, mais amadurecida, não tinha mais a ingenuidade da 

estudante iniciante que romantizava o SUS. Passei perceber as potencialidades e, sobretudo 

dos desafios colocados para os que se aventuram construir uma saúde diferente.  

Para mim, a Estratégia de Saúde da Família e a APS ainda se mostram como 

espaços potenciais para uma construção técnica ampliada, pois, estando aproximada da 

realidade e da moradia das pessoas, têm maior capacidade de responder às necessidades de 

saúde da população de um território. 

Após a conclusão da graduação, em dezembro de 2008, queria atuar na atenção 

básica e conviver com as dinâmicas e os desafios de um território em processo de 

transformação. Decidi então ir atrás desse desejo.  

Entretanto, não existiam terapeutas ocupacionais atuando na ESF a não ser em 

experiências pontuais pelo Brasil. O NASF acabava de ser criado, mas ainda não havia sido 

implantado em Salvador. As possibilidades de inserção estavam restritas às Residências 

Multiprofissionais em Saúde da Família. Contudo, em Salvador não havia oferta de formação 

para terapeutas ocupacionais nesta área, por isso, concorri à seleção da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) da Prefeitura de Fortaleza e 

fui à busca do que acreditava.  

Na Residência, pude vivenciar a articulação da teoria com a prática nos espaços 

de reflexão sobre as intervenções realizadas nos territórios de Fortaleza. A RMSFC era 

composta por 11 categorias profissionais da Saúde, e a formação destes profissionais se deu 

no modelo dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, já que a maior parte desses iria atuar 

como apoiadores dessa nova proposta. 

Enquanto residente, inserida nos Centros de Saúde da Família (CSF) de Fortaleza, 

pude vivenciar os esforços e dificuldades da construção da ESF em uma capital urbana e 

complexa, bem como a extensão e ampliação de tais dificuldades na implantação dos NASF. 
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Os profissionais do NASF chegaram quase no mesmo período que a Residência e 

apresentaram muito mais dificuldades de inserção na ESF de Fortaleza que os profissionais 

residentes. Isso porque os mesmos, além de não contarem com uma retaguarda pedagógica e 

organizacional que possibilitava cuidado e reflexão sobre os processos de trabalho, possuíam 

mais equipes para apoiar e estavam situados em mais unidades de saúde que nós, residentes. 

No decorrer de dois anos, pude vivenciar e conhecer, tanto na minha realidade 

quanto em espaços de congressos e conferências, experiências de implantação de NASF pelo 

país. Nessas experiências pude enxergar a diversidade de construções e desenhos possíveis 

para o NASF, além de refletir acerca de questionamentos, incompreensões e até mesmo 

distorções da política do NASF.  

Desde então, sinto a necessidade de auxiliar na sistematização do conhecimento 

em torno desta nova política. Questiono-me sobre como tem se dado a inserção desses novos 

profissionais na ESF e que impacto esse novo dispositivo tem causado na realidade da saúde, 

no cotidiano dos serviços. O caráter inovador da metodologia de trabalho proposta pelo NASF 

na rede de serviços desperta inúmeras possibilidades de intervenção e inserção, as quais estive 

disposta a conhecer. 

O processo de inserção no Mestrado em Saúde Pública da Universidade Federal 

do Ceará me possibilitou olhar para esse fenômeno sob outro aspecto. Inquietava-me conhecer 

realidades distintas e poder enxergar as possibilidades encontradas frente ao desafio tão 

grande de ampliar a resolutividade da ESF. 

Lancei-me a conhecer outros cenários e as novas configurações que o NASF 

assumia em cada contexto. Fui até o interior do Ceará, me desafiei, criei vínculos e alcancei o 

meu objetivo. Foi um processo cansativo, mas extremamente prazeroso. No mestrado, pude 

me aventurar metodologicamente, aprender com as falhas e experimentar aspectos diversos do 

ser-pesquisador que até então não haviam se revelado para mim.  

O trabalho de campo foi, sem dúvida, a experiência mais desafiadora, pois ali 

estava construindo a minha postura de pesquisadora e pude enxergar na prática os referenciais 

que me sustentavam naquele lugar.  

Ao fim deste curso, avalio essa vivência como sendo de extrema relevância para a 

minha vida profissional, inclusive porque, além dos ganhos obtidos na perspectiva acadêmica 

e intelectual, espero que esse trabalho possa me subsidiar no meu ingresso em mais um 

desafio: inserir-me no município de Salvador enquanto servidora pública, atuando nos 

Núcleos de Apoio em Saúde da Família.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acesso à saúde no Brasil percorre uma trajetória que vai da filantropia ao 

direito. Isso porque, no nosso país, o conceito de saúde esteve muitas vezes vinculado à noção 

de assistência médica, que, no passado, era garantida apenas ao trabalhador que contribuía 

com parte do seu salário à esfera privada. Restava então à população carente, fora do mercado 

formal de trabalho, a assistência médica de natureza pública e filantrópica que se configurava 

como dádiva piedosa e não como direito (MALFITANO; LOPES, 2003).  

Ao longo do tempo, o modo como as ações de saúde foram produzidas e a 

maneira como os serviços de saúde e o Estado se organizaram para produzi-las e distribuí-las, 

foram definidos, segundo Campos (1994), como modelos assistenciais. Estes são estruturados 

em função de problemas de saúde de uma dada população e expressam necessidades sociais 

de saúde (PAIM, 2003).  

Historicamente, dois modelos assistenciais tornaram-se hegemônicos no Brasil: o 

modelo médico assistencial privatista e o sanitarista. O modelo assistencial privatista ou 

“Médico-Hegemônico” teve a sua ascensão na década de 70 e pode ser definido como 

“procedimento-centrado”, cujo a assistência à saúde se confunde com a produção de 

consultas, exames, associados à crescente “medicamentalização” da sociedade. Segue a lógica 

de interesses de um campo econômico de dinâmica capitalista que visa à acumulação do 

capital (FRANCO; MERHY, 2003), por isso suas ações são baseadas na produção de serviços 

em saúde que consomem medicamentos e equipamentos altamente especializados produzidos 

principalmente pelo setor privado (CAMPOS, 1994). Outra importante característica desse 

modelo é o atendimento por “demanda espontânea”, ou seja, o indivíduo deve ter a iniciativa 

de procurar um serviço de assistência médica quando este identifica a necessidade de atenção 

à sua saúde (PAIM, 2003). 

Já o modelo assistencial “sanitarista” se utiliza de campanhas e programas 

especiais como estratégias de enfrentamento dos problemas de saúde. Há um enfoque na 

atenção de determinados grupos, supostamente, em risco de adoecer e morrer, e nesse 

processo “deixam de se preocupar com os determinantes mais gerais da situação sanitária” 

(PAIM, 2003, p. 569) e mantêm a centralização na organização dos serviços. Tal estratégia 

requer grande mobilização de recursos e são de caráter temporário, além de acontecer 

geralmente de forma vertical e desintegrada. 
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No final da década de 70, houve um esgotamento do modelo hegemônico, 

médico-assistencial centrado em procedimentos e na atenção à doença. Entretanto, não houve 

a sua extinção, ambos os modelos hegemônicos ainda coexistem na contemporaneidade. 

A partir dos anos 80, nos últimos anos do governo militar no país, iniciou-se um 

processo de redemocratização, em que as discussões do movimento de reforma sanitária 

brasileira começaram a tomar força. 

 
A ‘reforma’ sanitária é um processo político de transformação da norma 

legal e do aparelho institucional que regulamenta e se responsabiliza pela 

proteção à saúde dos cidadãos (...) no sentido de concretizar o direito 
universal à saúde e a criação de um Sistema Único de Saúde sob a égide do 

Estado (TEIXEIRA, 1995, p. 96). 

 

O movimento de reforma sanitária trouxe muitos avanços na elaboração de 

propostas alternativas e na implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, que definiu a 

saúde como direito de cada cidadão e dever do Estado.  

Na proposta alternativa do SUS, “o mercado não seria mais o principal critério 

para organizar e distribuir serviços; será substituído pelo planejamento. Realizado não a partir 

do poder aquisitivo das pessoas, mas de suas necessidades de saúde” (CAMPOS, 1994, p. 56). 

Assim, todos poderiam utilizar o sistema de saúde universal, gratuito, equânime, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; e participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

A organização das ações e serviços de saúde passou a ser executada de forma 

regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente: atenção básica e atenção 

de média e alta complexidade (BRASIL, 1990).  

Apesar de tais avanços, vale lembrar que o processo de reforma sanitária foi 

permeado pela luta dos “interesses hegemônicos, expressos pela corrente neoliberal, e os 

interesses dos trabalhadores e profissionais de saúde voltados para a construção de uma 

contra-hegemonia” (LANA; GOMES, 1996, p. 98). Diante desse cenário, a implantação do 

SUS se deu “sob intensa contradição entre o avanço formal jurídico institucional e as 

dificuldades da realidade econômica concreta” (MALFITANO; LOPES, 2003, p. 112). 

O modelo assistencial alternativo proposto pelo Movimento de Reforma Sanitária, 

que começava a tomar corpo como aparato jurídico, priorizava o fortalecimento da atenção 

básica – que atuava de acordo com a proposta da atenção primária à saúde - e buscava 

estratégias para a descentralização e universalização das ações em saúde.  
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O estado do Ceará ocupou um espaço de vanguarda nesse processo ao implantar, 

regionalmente, desde 1987, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

 

Criado inicialmente como “frentes de trabalho” em uma conjuntura de seca, 
o programa estadual, com recursos financeiros dos fundos especiais de 

emergência destinados pelo governo federal, foi desenvolvido especialmente 

por mulheres, que, após treinamento de duas semanas, realizaram ações 
básicas de saúde em 118 municípios do sertão cearense (BRASIL, 2005a, p. 

15). 

 

Iniciativas bem sucedidas como esta, impulsionaram a construção de políticas 

nacionais com foco na mudança do modelo assistencial do país, como foi o caso da criação do 

Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente conhecido como Estratégia de Saúde da 

Família (ESF).  

 

1.1 - A Estratégia de Saúde da Família 

A Estratégia de Saúde da Família foi o principal investimento do Ministério da 

Saúde para consolidar o novo desenho de modelo público de oferta de serviços e ações 

proposto pelo SUS. Para isso, investiu-se na mudança do objeto de atenção e também na 

forma de atuação e organização geral dos serviços, com a reorganização da prática 

assistencial em novas bases e critérios. Assim, a família, inserida em um território dinâmico, 

passou a ser o objeto essencial de atenção do novo programa (BRASIL, 1997).  

Andrade, Barreto e Martins (2002) expõem, no quadro 1, os principais 

determinantes para a implementação da ESF: 

 

Quadro 1 - Contexto institucional que precedeu a implantação da ESF: 

DETERMINANTE INFLUÊNCIA 

Evolução do SUS - Necessidade de expandir o acesso à saúde; 

- Necessidade de consolidar a descentralização; 

- Busca da integralidade de atenção à saúde; 

- Incorporação efetiva do controle social no SUS. 

Experiências inovadoras da atenção à saúde 

- Em Defesa da Vida 

- Ação Programática em Saúde 

- Silos 

- Tensão com o modelo hegemônico de assistência à 

saúde; 

- Amadurecimento de propostas centradas numa 

perspectiva coletiva de atenção primária à saúde. 

Perfil epidemiológico brasileiro - Necessidade de superação das desigualdades 

regionais relacionadas ao acesso à saúde, oferta de 

serviços de saúde; 
- Busca da melhoria universal de indicadores básicos 

de saúde. 

Contexto internacional - Popularidade de modelos internacionais de atenção 

primária centrados na comunidade; 

- Pressão de financiamento das agencias internacionais 

de saúde. 

Fonte: ANDRADE; BARRETO; MARTINS (2002).  
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“A evolução do Sistema Único de Saúde e suas respectivas contradições e 

incertezas; as experiências pontuais de modelos inovadores de atenção à 

saúde no Brasil; o perfil epidemiológico brasileiro e a pressão institucional 
internacional por políticas públicas consistentes de APS caracterizaram esse 

contexto determinante da implementação da ESF” (ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2006, p. 806).  

 

Dessa forma, a implementação da ESF no Brasil assumiu como princípios gerais: 

atuar em caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios 

em que as Equipes Saúde da Família estão inseridas; atuar no território, realizando 

cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de 

maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 

famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de 

saúde-doença da população; desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a 

programação realizada com base no diagnóstico situacional, tendo como foco a família e a 

comunidade; buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua 

área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias; e ser um espaço de construção de 

cidadania (BRASIL, 2006a). 

Essa nova política nacional foi operacionalizada por uma equipe multiprofissional 

composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de 

enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, podendo contar também com uma equipe de 

Saúde Bucal composta por cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal. Atualmente, cada 

equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 

3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição (BRASIL, 2011a).  

A expressão numérica da Estratégia de Saúde da Família no país tem demonstrado 

um grande crescimento, especialmente a partir de 1998, com ampliação quantitativa e 

geográfica da cobertura, com progressivo aumento do número de municípios, estados e 

regiões (BRASIL, 2002a). 

No Brasil, até o ano de 1998, 1.134 municípios haviam implantado a ESF. Até o 

ano de 2001, 3.902 municípios tinham implantado o então PSF, correspondendo a 70,2% dos 

municípios brasileiros. Destacamos o estado do Ceará que, já nesse período, apresentava 

100% de municípios com implantação do programa (BRASIL, 2002a).  

A concentração de esforços e investimentos nesta área resultou na consolidação 

do principal programa de atenção à saúde da população brasileira, a ESF, que atualmente, está 

presente em 5.4132 dos 5.560 municípios do país, com 33.727 Equipes de Saúde da Família 

                                                             
2
 Dados de Novembro de 2012 
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(EqSF), totalizando 97% de cobertura de municípios, 69,5 de cobertura populacional (CNES, 

2012; IBGE, 2011).  

Podemos perceber o processo de implantação da ESF da implantação das EqSF no 

país através da figura abaixo: 

 

Figura 1 – Processo de implantação das Equipes Saúde da Família. BRASIL - 1998 - AGOSTO/2011 

1998 2000 2003 
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Fonte: SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

  

 Outro importante indicador que revela a ESF como política prioritária de 

reorganização do modelo de atenção à saúde é o aumento do volume de recursos destinados à 

Estratégia, bem como o aprimoramento dos mecanismos de repasse que funcionavam por meio 

de convênio, inicialmente entre estados e Ministério da Saúde, depois, diretamente entre 
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municípios e Ministério da Saúde por meio dos Fundos de Saúde e da implantação do Piso da 

Atenção Básica (PAB) (BRASIL, 2003a).  

 
O PAB de cada município que é calculado tendo por base um valor per 

capita é transferido de forma automática do Fundo Nacional de Saúde para 

os Fundos Municipais de Saúde mudando a forma anterior de financiamento 
por prestação de serviços e passando para uma lógica de transferência de 

recursos em função do compromisso do município assumir a 

responsabilidade sanitária por este nível de atenção. Vale destacar que 

enquanto os recursos do PAB fixo são transferidos tendo por base o valor 
per capita, o valor do PAB variável depende da adesão do município a 

programas prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, tais como os 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde da Família e de 
Combate às Carências Nutricionais e a ações estratégicas tais como a 

Farmácia Básica e as Ações Básicas de Vigilância Sanitária (BRASIL, 

2003a, p. 19). 

 

Através dessa forma de financiamento, o processo de descentralização foi 

fortalecido e os municípios passaram a assumir a responsabilidade sanitária e execução dos 

serviços da Atenção Básica, favorecendo a ampliação da rede pública de atenção à saúde e o 

acesso da população aos serviços de saúde.  

Nesse sentido, o significativo aumento da cobertura da ESF ao longo dos anos, 

ocasionou impactos em importantes indicadores de saúde, como por exemplo: redução da 

mortalidade materna e infantil, ampliação da cobertura vacinal, ampliação do 

acompanhamento pré-natal e controle da hipertensão arterial (BRASIL, 2006b). 

Tais impactos estão relacionados principalmente às sete áreas de 

responsabilidades e ações estratégicas mínimas para a intervenção na Atenção Básica, 

segundo a Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002: controle da 

tuberculose, eliminação da hanseníase; controle da hipertensão; controle do diabetes mellitus; 

ações de saúde bucal, ações de saúde da criança e ações de saúde da mulher (BRASIL, 

2002b).  

A priorização de tais áreas na ESF para prevenção, controle e eliminação dos 

principais agravos, com base na epidemiologia e vigilância à saúde, tem se tornado, no 

cotidiano de muitas EqSF, a exclusividade na atenção. Por meio dos programas estratégicos as 

equipes focam o seu processo de trabalho na ‘demanda organizada’ e, nesse processo, 

reduzem o seu lócus de atenção, que deveria ser a promoção e cuidado da saúde do território, 

para a atenção aos agravos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.  

A ocorrência desta redução tem impossibilitado que a ESF cumpra o seu objetivo, 

sendo ele: realizar uma verdadeira mudança no modelo assistencial. Pois, segundo Merhy e 

Franco (2002), ao dar centralidade, em seu campo teórico e de práticas, ao terreno da 
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epidemiologia/vigilância à saúde, as EqSF secundarizam a utilização da multiplicidade de 

conhecimentos que devem compor o complexo e multidisciplinar trabalho em saúde. Além 

disso, a complexidade das necessidades de saúde é tal que muitos outros saberes, além da 

epidemiologia e da clínica, devem ser acionados. 

Franco e Merhy (2003, p.97) apontam diversas contradições da ESF enquanto 

modelo técnico-assistencial, entre os quais podemos citar: 

 

Embora o trabalho esteja direcionado para práticas multiprofissionais, nada 
garante nas estratégias do PSF que haverá ruptura com a dinâmica 

medicocentrada, do modelo hegemônico atual. Não há dispositivos potentes 

para isso, porque o programa aposta em uma mudança centrada na estrutura, 
ou seja, o desenho sob o qual opera o serviço, mas não opera de modo amplo 

nos microprocessos do trabalho em saúde, nos afazeres do cotidiano de cada 

profissional, que em última instancia é o que define o perfil da assistência. 
 

O engessamento das EqSF a partir dos programas das áreas estratégicas básicas, o 

excesso de demanda, a fragilidade da rede de média e alta complexidade, a carência de 

recursos e de estrutura de trabalho são fatores que têm proporcionado a coexistência de dois 

modelos: o primeiro voltado para a assistência à doença e para respostas por meio de 

procedimentos e consultas focalizadas e o segundo seria o modelo alternativo de atenção às 

necessidades de um determinado território, participativo e integral. 

Nesse cenário, as preocupações em captar as diversas dimensões do sujeito e da 

comunidade ficam cada vez mais restritas. Há, por exemplo, situações  

 

em que não cabe a perspectiva de cura, ou de resolução clínica, mas sim a 

construção de um usuário que administre melhor o seu próprio sofrimento. 

Produzir este tipo de saúde, não se esgota na clínica, na epidemiologia e nem 
na vigilância à saúde, outros campos de conhecimentos competentes 

precisam ser mobilizados (MERHY; FRANCO, 2002, p.119). 

 

A dificuldade de as EqSF operacionalizarem a integralidade, a responsabilização 

do cuidado e o vínculo de casos e situações simples e complexas, apontaram a necessidade de 

reorganização do trabalho na ESF e abriram espaço para a introdução de novas metodologias, 

tecnologias e categorias profissionais neste cenário de intervenção.  

Assim, em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados 

pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS nº 154/2008 (BRASIL, 2008) com o 

objetivo de apoiar a inserção da ESF na rede de serviços e ampliar a abrangência; a 

resolutividade; a territorialização; a regionalização, bem como as ações da APS no Brasil.  
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1.2 - O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

 

O Marco Legal que estrutura os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) é 

constituído por três documentos principais: a Portaria GM/MS n
o
 154/2008 (BRASIL, 2008) 

(ANEXO A), que cria os NASF e contém as principais orientações normativas e operacionais 

para o funcionamento dos núcleos; as “Diretrizes do NASF”, que estão publicadas no 

Caderno de Atenção Básica n
o 

27 (BRASIL, 2010) e apresentam, principalmente, orientações 

para a construção dos processos de trabalho dos profissionais inseridos nos núcleos; e a 

Portaria GM/MS nº 2488/2011, que aprova a nova política de Atenção Básica e institui 

algumas alterações na constituição e vinculação dos NASF. 

A portaria que institui o NASF traz como pressupostos algumas políticas 

nacionais diversas, tais como: de Atenção Básica; de Promoção da Saúde; de Integração da 

Pessoa com Deficiência; de Alimentação e Nutrição; de Saúde da Criança e do Adolescente; 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher; de Práticas Integrativas e Complementares; de 

Assistência Farmacêutica; da Pessoa Idosa; de Saúde Mental; de Humanização em Saúde, 

além da Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2010). 

Os Núcleos são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento, atuam em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família 

(EqSF) compartilhando as práticas em saúde em territórios sob responsabilidade destas 

últimas.  Por constituir-se como apoiadores para as EqSF, o NASF não se configura como 

porta de entrada do sistema, isto é, não deve ser intermediador inicial entre o usuário e o 

serviço. 

A instituição do compartilhamento de responsabilidades entre as EqSF e as 

equipes de NASF na comunidade se dá com vistas a revisão da prática do encaminhamento 

com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando as possibilidades de 

comunicação entre os profissionais e estabelecendo o acompanhamento longitudinal da ESF, 

coordenadora do cuidado no SUS.  

 

A criação dos NASF propicia a ampliação das ações de APS, aumentando o 

escopo de intervenções no processo saúde–doença, favorecendo o cuidado 
da população e fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família. Isso inclui as 

ações de reabilitação, historicamente associadas, todavia, aos níveis 

secundários e terciários de atenção, baseadas em um modelo biomédico e 
reparativo, centrado na doença e em seus efeitos, com ênfase em 

procedimentos tecnicistas e individuais. Trata-se, esse último modelo, de 
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algo que evidentemente não responde de forma eficiente aos problemas de 

saúde da população (BRASIL, 2010, p. 52). 

 

A qualificação, instrumentalização e complementaridade do trabalho das EqSF 

também são apontadas pela portaria que cria o NASF como forma de instituir a integralidade  

do cuidado físico e mental aos usuários por intermédio das EqSF.  

Inicialmente, estas equipes de NASF podiam ser compostas, segundo a portaria 

154/2008, pelas seguintes categorias profissionais: Médico Acupunturista; Assistente Social; 

Profissional da Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico 

Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional.  

Posteriormente, a Portaria GM/MS nº 2488/2011 ampliou as categorias que 

podem compor o NASF, sugerindo a inserção de: Médico Ginecologista/Obstetra; 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/ coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Segundo a Portaria GM/MS nº 154/2008, a composição de cada um dos NASF 

será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a 

partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes 

ocupações. O documento recomenda ainda que cada NASF conte com pelo menos um 

profissional da área de saúde mental, tendo em vista a magnitude epidemiológica dos 

transtornos mentais.  

Já as “diretrizes do NASF” (BRASIL, 2010), apontam que a formação da equipe 

do NASF pressupõe um processo de análise, discussão e negociação dos gestores, juntamente 

com as EqSF e os Conselhos de Saúde antes de haver a definição da composição de 

profissionais que serão contratados. Esse documento aponta ainda a importância de 

participação das EqSF e dos representantes da população não só no início da implantação, 

mas também, ao longo do tempo, em momentos de ampliações e modificações, porque estes 

conhecem profundamente as necessidades em saúde de seu território e podem identificar os 

temas/situações em que mais precisam de apoio.  

 O processo de implantação das equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

no país vem se dando desde 2008, com a criação da portaria. No estado do Ceará, a 

implantação teve início em junho de 2008 em 29 municípios, onde podemos destacar Juazeiro 



25 
 

do Norte, com a implantação de sete equipes de NASF 1; Maranguape e Morada Nova, com a 

implantação de 2 equipes de NASF 1; e Tauá, com a implantação da primeira equipe de 

NASF 2.  

 

Gráfico 1 - Número de Núcleos de Apoio à Saúde da Família implantados. CEARÁ - 2008 - 

AGOSTO 2011  

 

Fonte: SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

 

 Atualmente o estado do Ceará possui 1839 Equipes de Saúde da Família
3
 e conta 

com 163 equipes de NASF
5
, sendo: 145 equipes de NASF 1, e 18 equipes de NASF 2, 

estando presente em 182 municípios do estado, com cobertura de NASF de 57,4%
4
 da 

população.  

  Torna-se importante destacar que a quantidade de equipes de NASF é variável, 

pois a Portaria GM/MS nº 154/2008 prevê a suspensão dos recursos destinados para os 

Núcleos nas seguintes situações: inexistência de unidade de saúde cadastrada para o trabalho 

das equipes e/ou; ausência de qualquer um dos profissionais da equipe por período superior a 

90 (noventa) dias, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja 

impedida por legislação específica e/ou; descumprimento da carga horária mínima prevista 

para os profissionais dos NASF e/ou; inexistência do número mínimo de EqSF vinculadas ao 

NASF, sendo consideradas para esse fim as EqSF completas e as incompletas por período de 

até 90 dias (BRASIL, 2008). 

                                                             
3,5 Dados de novembro/2012. 

4 Considerando o número máximo de 4.000 pessoas para uma EqSF e o número mínimo de 8 EqSF para uma 

equipe de NASF 1 e 3 EqSF para cada equipe de NASF 2.  
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Duas modalidades de NASF foram previstas, inicialmente, pela Portaria GM/MS 

nº 154/2008: NASF 1 e NASF 2 e a Portaria GM/MS nº 2.843/2010 (BRASIL, 2010b) propôs 

a criação de mais uma: NASF 3. A última deveria ter como prioridade a atenção para usuários 

de crack, álcool e outras drogas. Entretanto, a nova Política de Atenção Básica, por meio da 

Portaria GM/MS nº 2488/2011 (BRASIL, 2011b), criou as equipes dos consultórios de rua, 

extinguindo o NASF 3.  

 

Quadro 2 - Caracterização das modalidades de Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

 NASF 1 NASF 2 

Composição da equipe Mínimo cinco profissionais dentre 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 (clinica 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. 

Mínimo três profissionais dentre 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 (clinica 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. 

População do município Municípios com menos de 100.000 habitantes 

de Estados da Região Norte = número de ESF 

do Município/5; e municípios com 100.000 

habitantes ou mais da Região Norte e para 

Municípios das demais unidades da Federação 

= número de ESF do Município/8. 

Somente os Municípios que tenham densidade 

populacional abaixo de 10 habitantes por 

quilômetro quadrado, de acordo com dados da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, ano base 2007.  

Número de vinculação à 

equipe de Saúde da 

Família 

- No mínimo 8 (oito) e no máximo 15 

(quinze) equipes de Saúde da Família/ equipes 

de Atenção Básica.  *Excepcionalmente, nos 

Municípios com menos de 100.000 habitantes 

dos estados da Região Norte, cada NASF 1 

poderá realizar suas atividades vinculado a, no 

mínimo, 5 (cinco) e a, no máximo, a 9 (nove). 

- Vinculação a no máximo 03 (três)pólos do 

Programa Academia da Saúde em seu 

território de abrangência.  

- No mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) 

equipes de Saúde da Família equipes de 

Atenção Básica 

- Vinculação a no máximo 03 (três) pólos do 

Programa Academia da Saúde em seu 

território de abrangência. 

Repasse financeiro Receberá o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) em parcela única no mês subsequente à 

competência do SCNES com a informação do 

cadastro inicial de cada NASF 1 e o mesmo 

valor repassado a cada mês como incentivo 

para custeio. 

Receberá o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em parcela única no mês subsequente à 

competência do SCNES com a informação do 

cadastro inicial de cada NASF 2, e o mesmo 

valor repassado a cada mês como incentivo 

para custeio. 

FONTE: BRASIL (2008); BRASIL (2011a).  
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A Portaria GM/MS nº 2488/2011, também, propôs que as equipes de NASF, além 

de atuar de maneira integrada com as EqSF, devessem apoiar os profissionais das Equipes de 

Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais, etc.) e academia da saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos 

territórios sob responsabilidade destas equipes, atuando diretamente no apoio matricial às 

equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado e no território destas equipes. 

Os NASF, em conjunto com as equipes às quais oferece apoio e a comunidade, 

devem identificar ações e práticas a serem realizadas em cada território, bem como o público 

alvo prioritário para cada uma dessas ações. Da mesma forma, devem avaliar conjuntamente o 

desenvolvimento e a implementação dessas ações, assim como o impacto das mesmas sobre a 

situação de saúde da comunidade (BRASIL, 2008).  

Os documentos que normatizam o NASF ressaltam, ainda, a necessidade de o 

NASF desenvolver, coletivamente, suas ações, com vistas à intersetorialidade, de forma a 

integrar-se com outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre 

outras, além de promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por 

meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde. 

Dentre suas responsabilidades, o NASF deve elaborar estratégias de comunicação 

para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de cartazes, jornais, 

informativos, faixas, folders e outros veículos de informação; além de materiais educativos 

acerca das áreas de atenção dos NASF que são nove (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010):  

1. Atividade Física e práticas corporais: ações que propiciem a melhoria da qualidade de 

vida da população, a redução dos agravos e dos danos decorrentes das doenças não-

transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, que 

favoreçam a formação de redes de suporte social e que possibilitem a participação 

ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos;  

2. Saúde da criança/do adolescente e do jovem: ações de promoção da saúde integral da 

criança, promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno, atenção à saúde do 

recém-nascido, prevenção da violência e promoção da cultura de paz, além de 

investigação de óbitos infantis;  

3. Saúde mental: atenção aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou 

doença mental que propicie o acesso ao sistema de saúde, a reinserção social, o 

combate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença e a questões 

subjetivas de entrave à adesão a práticas preventivas ou a incorporação de hábitos de 
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vida saudáveis, as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de 

álcool e drogas e as ações de redução de danos e combate à discriminação; 

4. Reabilitação/saúde integral da pessoa idosa: ações que propiciem a redução de 

incapacidades e deficiências com vistas à melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos, favorecendo sua reinserção social, combatendo a discriminação e 

ampliando o acesso ao sistema de saúde; 

5. Alimentação e nutrição: ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em 

todas as fases do ciclo da vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto 

aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos 

planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-transmissíveis; 

6. Serviço social: ações de promoção da cidadania e de produção de estratégias que 

fomentem e fortaleçam redes de suporte social e maior integração entre serviços de 

saúde, seu território e outros equipamentos sociais, contribuindo para o 

desenvolvimento de ações intersetoriais para realização efetiva do cuidado; 

7. Saúde da mulher: ações que visem oferecer atenção integral à saúde da mulher, 

englobando e integrando várias estratégias, entre as quais a prevenção do câncer de 

colo e da mama, planejamento familiar e pré-natal, além de ações relacionadas à 

redução de DST e Aids, à saúde mental e ao trabalho com vulnerabilidades e 

especificidades da população feminina; 

8. Assistência farmacêutica: ações que objetivem garantir à população o efetivo acesso e 

a promoção do uso racional de medicamentos, contribuindo com a resolubilidade das 

ações de promoção, de prevenção e de recuperação da saúde, conforme estabelecem as 

diretrizes da Estratégia da Saúde da Família e da Política Nacional de Medicamentos e 

da Política Nacional de Assistência Farmacêutica; 

9. Práticas integrativas e complementares: ações de Acupuntura e Homeopatia que visem 

à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, ampliando o acesso ao sistema de 

saúde, proporcionando incremento de diferentes abordagens, tornando disponíveis 

outras opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS. 

Essas ações devem ser organizadas e desenvolvidas por meio de ferramentas 

tecnológicas apontadas pelas diretrizes do NASF (BRASIL, 2010), como o Apoio Matricial, o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto de Saúde no Território (PST) e a Pactuação do 

Apoio.   

A Pactuação do Apoio pode ser delimitada em duas atividades: a avaliação 

conjunta da situação inicial do território entre os gestores, EqSF e o Conselho de Saúde, já 
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citada anteriormente; e pactuação do desenvolvimento do processo e das metas junto aos 

gestores, EqSF e equipe NASF. Nesta última atividade, inclui-se também o estabelecimento 

de critérios para encaminhamento ou compartilhamento de casos e formas de explicitação e 

gerenciamento resolutivo de conflitos. 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é construído principalmente para casos 

mais complexos e consiste em um “conjunto de propostas de condutas terapêuticas 

articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 

equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário” (BRASIL, 2010, p. 27). O PTS 

envolve momentos de diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e 

reavaliação do caso.  

O Projeto de Saúde do Território (PST) pretende ser uma estratégia das EqSF em 

conjunto com as equipes de NASF para desenvolver ações efetivas na produção da saúde em 

um território que tenham foco na articulação dos serviços de saúde com outros serviços e 

políticas sociais de forma a investir na qualidade de vida e na autonomia de sujeitos e 

comunidades. O PST é composto pelas seguintes fases: identificação de uma área e/ou 

população vulnerável, com contextualização histórico-cultural da situação; planejamento e 

implementação das ações em conjunto com a comunidade e com outros serviços; avaliação do 

processo realizado com base nos objetivos pactuados inicialmente.  

 O Apoio Matricial configura-se como uma ferramenta por meio da qual equipes 

de apoio – como o NASF – oferecem retaguarda pedagógica e assistencial a equipes de 

referência – nesse caso, as EqSF – na condução de situações-problemas que envolvam o 

território ou clientela de responsabilidade dessas últimas (CAMPOS; DOMITTI, 2007; 

BRASIL, 2010).  

 

O apoio matricial apresenta as dimensões de suporte: assistencial e técnico-

pedagógico. A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica 

direta com os usuários, e a ação técnico-pedagógica vai produzir ação de 
apoio educativo com e para a equipe. Essas duas dimensões podem e devem 

se misturar nos diversos momentos (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Os NASF podem realizar intervenções diretas frente a usuários e famílias podem 

ser realizadas, mas ocorrerá apenas em situações extremamente necessárias, a partir do 

encaminhamento das EqSF e com discussões e negociação a priori entre os profissionais 

responsáveis pelo caso.  

Os profissionais do NASF devem priorizar outros tipos de modalidades de 

intervenção em conjunto com as EqSF e outros setores interessados, como por exemplo, 
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atendimentos compartilhados - com ênfase em estudo e discussão de casos e situações, 

realização de projeto terapêutico singular, orientações, espaços de reuniões, bem como 

consultas e intervenções conjuntas, apoio por telefone, e-mail etc.; ou ações no território – 

como o “desenvolvimento de projetos de saúde no território; no apoio a grupos; nos trabalhos 

educativos e de inclusão social; no enfrentamento de situações de violência e ruptura social; 

nas ações junto aos equipamentos públicos” (BRASIL, 2010, p. 8) .  

Os NASF devem incluir a família enquanto sujeito de sua abordagem, com o 

objetivo de “modificar o modelo biomédico de cuidado em saúde, ultrapassando o cuidado 

individualizado, focado na doença, por um cuidado que contextualiza a saúde, produzida num 

espaço físico, social, relacional, resgatando suas múltiplas dimensões” (BRASIL, 2010, p. 

75). 

As diretrizes do NASF (BRASIL, 2010) apontam que a constituição de uma rede 

de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho de um NASF, por 

isso, a criação de espaços internos e externos de discussão é tão importante. Nessas ações, o 

NASF deve buscar superar a lógica fragmentada da saúde para a construção de redes de 

atenção e cuidado, de forma co-responsabilizada com a ESF. Entretanto, o mesmo documento 

sinaliza o desafio de instituir o diálogo entre as redes:  

 
É a situação desejável, mas que não acontecerá de forma espontânea e 

natural. Sendo assim, é necessário que os profissionais do NASF assumam 
suas responsabilidades em regime de cogestão com as equipes de SF e sob a 

coordenação do gestor local, em processos de constante construção (p. 8). 

 

 Os apontamentos normativos da política do NASF enfatizam a integração entre as 

equipes de NASF e as EqSF, marcando a necessidade de uma atuação compartilhada e 

interdisciplinar. Os processos de trabalho de ambas as equipes devem ser construídos em 

conjunto seguindo os critérios e as ferramentas estabelecidas para atuação. 

 Em sua complexidade, a implantação dos NASF tem se dado a partir dos marcos 

jurídico-normativos, dos incentivos político-financeiros e da realidade singular de cada 

município e cada território.  

 Ao se consolidar em cada realidade, o NASF, assim como a ESF, há pouco tempo 

atrás, enfrenta o desafio de “adaptar” os apontamentos reguladores produzidos pelo Ministério 

da Saúde para todo o país às especificidades da rede de serviços e às possibilidades existentes 

em cada território. Assim, podemos dizer que estamos falando de uma política de atenção em 

processo de construção.  
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Por conseguinte, diante da complexidade da implementação dessa proposta e dos 

desafios colocados para os trabalhadores do NASF e das EqSF neste contexto, interessa-nos 

realizar uma aproximação a tais cenários e desvendar os circuitos e tessituras que têm se 

estabelecido no estado do Ceará como investimento para a reorganização do modelo 

assistencial do país.  

 

 

1.3. Objetivo 

O fato de a política do NASF ainda ser um objeto pouco explorado pelo seu 

ineditismo e pelo seu caráter inicial, refletido na incipiente literatura sobre o tema, revela a 

necessidade de estudos exploratórios que se destinem a compreender as possibilidades de 

inserção dessa política no país.  

Interessa-nos conhecer as diferentes formas de inserção da política do NASF no 

Ceará, bem como as possíveis adaptações da proposta às distintas realidades dos serviços. 

Tais aspectos só podem ser compreendidos a partir da realidade concreta, tendo em vista que 

as inter-relações estabelecidas na constituição de uma política a nível local só podem ser 

visualizadas pela experiência e pelas evidências de quem a constrói, cotidianamente.  

Dessa forma, o nosso estudo objetivou avaliar a construção dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) na Atenção Básica de três municípios do Estado do Ceará, como 

também descrever o processo de inserção das equipes do NASF na ESF dos municípios; 

conhecer a trajetória de construção dos processos de trabalho do NASF nos municípios e 

compreender a percepção dos atores envolvidos sobre a inserção do NASF na Atenção Básica 

dos municípios. 

Além disso, a investigação pretendeu contribuir para o aperfeiçoamento da 

política no país; para a produção científica sobre o tema, com o fornecimento de subsídios 

para reflexões acerca da construção do NASF nos serviços de saúde; bem como para a 

apresentação das contingências a que a proposta está sujeita no seu processo de implantação. 

A trajetória e os resultados desse estudo serão apresentados da seguinte forma: no 

segundo capítulo apresentaremos as reflexões críticas acerca da formulação e criação da 

política, buscando levantar elementos que nos auxiliem na compreensão dos motivos que 

impulsionaram a criação da política; o terceiro capítulo compreende a apresentação do 

percurso metodológico utilizado na trajetória de pesquisa, assim como os referenciais teóricos 

e posturas que nos orientaram na condução desse trabalho; no quarto capítulo apresentamos a 

caracterização dos municípios e a descrição de como se deu o processo de construção do 
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NASF em cada um deles; no quinto capítulo são apresentados os desafios para a construção 

dos processos de trabalho dos profissionais do NASF, neles incluídos algumas resistências 

despertadas nos atores frente à proposta do NASF; no sexto capítulo apresentamos a 

discussão acerca dos instrumentos e estrutura encontrada pelo NASF no cotidiano dos 

serviços, discutindo elementos que nos auxiliam a compreender o cenário de inserção desses 

novos profissionais no contexto da ESF. Posteriormente, apresentamos as considerações 

finais sobre o trabalho realizado e da análise dos elementos que compõem parte do fenômeno 

que pode ser apreendido acerca da construção do NASF na Atenção Básica dos municípios 

pesquisados.  
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CAPÍTULO II  

A EMERGÊNCIA DO NASF: CONTEXTO DE INSERÇÃO DA POLÍTICA NO 

BRASIL 

Pretenderemos realizar aqui, uma breve delimitação de aspectos que, a nosso ver, 

se relacionam com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, demarcando a 

realidade na qual estamos situados. Esta realidade será, ao longo dessa investigação científica, 

muito mais que um simples cenário de estudo, mas um dos elementos que nos auxiliará na 

compreensão do objeto.  

A criação de uma política pública, segundo Cunha (2001), destina-se a atingir um 

grupo de cidadãos ou a população como um todo, respondendo a uma demanda reconhecida 

como um problema de ordem pública. Entretanto, compreende-se que nem todos os 

problemas do país, colocados na sociedade obtêm a atenção do governo e entram na agenda 

governamental para tomada de decisão (BAPTISTA; REZENDE, 2011).  

Franco e Merhy (2003) destacam que as políticas, entre elas as de saúde, são 

determinadas em grande medida pelos fatores relacionados à formação e desenvolvimento das 

sociedades, ao desenvolvimento econômico e ao jogo estabelecido entre diversos atores 

sociais e políticos, que articulam nas arenas decisórias seus interesses e projetos específicos. 

 

Portanto, para estudar a Saúde Pública como política social deve-se tentar 

desvendar tanto a natureza do conjunto das relações sociais do período em 
estudo, quanto o modo próprio como, no campo das ações de saúde coletiva, 

constituem–se forças socais que, nas suas lutas, delineiam as opções 

políticas (MERHY, 2006, p. 36). 
 

Assim, do “jogo de pressão e disputas criam-se uma dada ‘correlação de forças’ 

que define a política de saúde, muitas vezes na forma de um amálgama, combinando 

interesses diversificados” (FRANCO; MERHY, 2003, p. 12).  

Nesse contexto, Kingdon (1995) aponta que a criação de uma política pública se 

dá por meio de uma combinação de processos que acontecem de forma independente e se 

atravessam em estruturas decisórias. Nestes processos/fluxos estão inclusos: (1) a definição de 

uma agenda, (2) especificação de alternativas possíveis para determinados problemas, (3) 

escolha da alternativa; (4) implementação da decisão.  

Para Kingdon (1995), a “agenda”, ou “o que está na ordem do dia”, consiste na 

lista de temas ou problemas que o governo ou a população apontam como importantes em um 

determinado momento.  Torna-se importante destacar que para esse autor, há uma distinção 

entre aqueles assuntos que estão recebendo atenção e são considerados importantes, daqueles 

que serão objetos de uma decisão ativa. Isso porque, a criação de uma política se dá por meio 
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da convergência entre os diversos fluxos, no que ele denomina de “janelas de oportunidades” 

(policy windows). O encontro entre os fluxos é o que possibilita, para esse autor, a criação ou 

alteração de políticas públicas.  

Mattos e Baptista (2011), a partir do referencial de Kingdon, sistematizaram a 

criação de uma política com base em três fluxos: fluxos de problemas, fluxo de alternativas e 

soluções e fluxo político. 

Com base na sistematização realizada por Mattos e Baptista (2011, p. 12) e dos 

elementos levantados por Andrade, Barreto e Martins (2002) que justificaram a criação da 

ESF, realizamos uma estruturação dos elementos que impulsionaram a criação do NASF 

descritos no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Processos que originaram o NASF  

FLUXO DESCRIÇÃO 
ELEMENTOS CRIAÇÃO DO 

NASF 

(MATTOS; BAPTISTA, 2011, p. 12) 
Adaptado de ANDRADE; BARRETO; 

MARTINS (2002) 

Fluxo de 

problemas 

Remete às condições sociais e à forma como 

cada condição desperta a necessidade de 

ação. Problemas podem ser percebidos a 

partir de indicadores, de eventos, crises e 

símbolos, ou no feedback de ações 

governamentais (por ex: no 

acompanhamento de atividades 

implementadas, retorno de metas e outros) e 

contribuem para a construção de argumentos 

em favor de uma política que busque 

resolver tais questões.  

Perfil epidemiológico brasileiro: 

processo de transição epidemiológica e 

demográfica; emergência de novos e 

complexos problemas de saúde pública, 

como violência, drogas, obesidade; 

necessidade de incorporar políticas 

setoriais de saúde para responder a 

esses problemas na ESF; 

Processo de construção e limitações 

da ESF: necessidade de garantir os 

princípios e diretrizes do SUS; busca 
da integralidade e resolutividade na 

atenção à saúde; ampliação do escopo 

de atenção.  

Fluxo de 

alternativas e 

soluções 

São propostas rotineiramente elaboradas por 

especialistas, funcionários públicos, grupos 

de interesse, entre outros. Estes diferentes 

grupos mobilizam comunidades de políticas 

que se envolvem com determinados temas e 

aguardam o surgimento de oportunidades 

para propor soluções para os problemas.  

Experiências inovadoras da atenção 

à saúde: demonstração das 

contribuições de diversas categorias 

profissionais da saúde na ESF; 

delineamento de modelos 

organizacionais que proporcionavam a 

interdisciplinaridade e a inserção 

multiprofissional na ESF; 

desenvolvimento de novas tecnologias 

em saúde.  

Fluxo político Dimensão da política “propriamente dita”, 
na qual as coalizões são construídas a partir 

de barganhas e negociações. Neste fluxo, 

três elementos exercem influência sobre a 

agenda governamental: o “clima” ou 

“humor” nacional; as forças políticas 

organizadas; e mudanças no interior do 

próprio governo. 

Contexto político do trabalho em 
saúde: precarização do trabalho no 

setor saúde; ampliação da formação 

universitária em saúde; demanda pelo 

aumento do mercado de trabalho no 

setor público da saúde; pressão das 

organizações coorporativas 

profissionais. 

Fonte: Adaptado de MATTOS e BAPTISTA (2011) e ANDRADE; BARRETO; MARTINS 

(2002). 
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A seguir discutiremos cada elemento listado, de forma detalhada, na terceira coluna do 

quadro acima com o objetivo de compreender o contexto de criação da política do NASF no 

país.  

 

2.1 - Perfil epidemiológico brasileiro 

 

Inicialmente, visualizamos os novos desafios decorrentes do perfil epidemiológico 

brasileiro: processo de transição epidemiológica, com diminuição de doenças 

infectocontagiosas e parasitárias e aumento das doenças crônico degenerativas; a emergência 

de novos e complexos problemas de saúde pública e a necessidade de incorporar políticas 

setoriais de saúde para responder às diversas demandas na ESF. 

Se a criação da ESF se deu em meio à tentativa de responder à transição 

epidemiológica, caracterizada pelo aumento das doenças crônico-degenerativas, enquanto 

ainda tinha que lidar com a realidade das doenças infectocontagiosas, especialmente durante a 

infância (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006), o NASF não precisa mais lidar com 

este último desafio.  

Até o inicio da década de 90, as “novas epidemias” ainda conviviam com 

precários índices de cobertura vacinal e mortalidade por causas básicas (BRASIL, 2006c).  

A ESF e as políticas focais do Ministério da Saúde já conseguiram diminuir os 

índices de doenças infectocontagiosas e parasitárias e o quadro epidemiológico que mais tem 

impactado a área de Saúde Pública no Brasil na atualidade está relacionado às Doenças e 

Agravos não Transmissíveis (DANT).  

Em análise da mortalidade no Brasil, por meio do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), nos anos de 1979 e 2010, podemos visualizar uma acentuada 

transformação no perfil de morte da população. As doenças infecciosas e parasitárias caíram 

de 10% para 4%, enquanto que as mortes por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

- aparelho circulatório, neoplasias e causas externas - tiveram um aumento, passando de 42% 

em 1979 para 57% em 2010.  

Pontes e colaboradores (2009) apontam que embora haja um decréscimo das 

mortes por doenças infecciosas e parasitárias, a transformação dos perfis epidemiológicos no 

Brasil apresenta um caráter diferenciado. Os autores afirmam que não existe uma substituição 

em si das doenças infecciosas e parasitárias pelas doenças crônicas e acidentes, mas sim, uma 

superposição desses contextos epidemiológicos, o que caracteriza uma “transição polarizada”. 
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O Brasil vive, portanto, uma transição demográfica acompanhada de transições-polarizações 

epidemiológicas e nutricionais (PONTES et al, 2009).  

Dentro desse contexto, vive-se a emergência de novos problemas de saúde 

pública, como a violência, o uso de álcool e outras drogas, a coexistência dos extremos 

nutricionais – subnutrição e obesidade -, os transtornos mentais, o sofrimento psíquico, as 

patologias decorrentes do processo de envelhecimento, que apontam para a necessidade de 

novas estratégias para a prevenção das doenças e promoção da saúde, tendo em vista que o 

modelo biomédico vem se mostrando insuficiente para dar conta dessa nova problemática 

(WESTPHAL, 2012). 

“Desde 2003, o Ministério da Saúde assumiu o desafio de construir e consolidar 

estratégias de promoção da saúde que ainda encontram resistência para garantir seu espaço 

entre as políticas públicas sanitárias do Brasil” (BRASIL, 2006c, p. 7). Em 2006, foi lançada 

a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) com as seguintes prioridades de atuação: 

“a promoção de ambientes saudáveis, a reorientação dos serviços de saúde, a construção dos 

planos diretores dos municípios e o incentivo da cultura de solidariedade e da 

responsabilidade social” (SILVA Jr, 2006, p.14). Além disso, possuía como agenda 

estratégica ações voltadas para: 1) Divulgação e implementação da PNPS; 2) Alimentação 

Saudável; 3) Prática Corporal/Atividade Física; 4) Prevenção e Controle do Tabagismo; 5) 

Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; 6) 

Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 7) Prevenção da violência e estímulo 

à cultura de paz; 8) Promoção do desenvolvimento sustentável (MORAIS NETO; CASTRO; 

GOSH, 2006). 

O NASF, criado dois anos depois, possui como eixo claro de intervenção a 

promoção de saúde e é incumbido da responsabilidade de ampliar as ações de promoção e 

proteção da saúde no âmbito da ESF. Este foi também convocado para responder a redução 

das epidemias contemporâneas e à diminuição dos graves índices referentes às doenças e 

agravos não transmissíveis, que possuem patologias de etiologia incerta e marcadas pela 

complexa relação entre a saúde e seus determinantes.  

Não por acaso, o NASF se estrutura em torno de nove áreas estratégicas, que são: 

saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da 

pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência 

farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas e complementares 

(BRASIL, 2010). 
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Ademais, foi incumbido também de incorporar às ações da ESF os apontamentos 

de diversas políticas setoriais, que até então não haviam sendo praticados de forma expressiva 

ou eram negligenciadas pelas EqSF, como por exemplo a atenção à pessoa com deficiência e 

à saúde mental, além da realização de práticas integrativas e complementares, entre outras.  

Tal afirmação fica evidenciada nas considerações iniciais da Portaria GM/MS nº 

154/2008 (BRASIL, 2008), ao considerar as seguintes políticas como determinantes para a 

criação do NASF: a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, conforme o 

decreto 3.298, de 1999; as diretrizes da Saúde Mental no SUS, com base na Lei nº 10.216, de 

2001; a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de 1999; a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, de 2006; entre outras.   

 

2.2 - Processo de construção e limitações da ESF 

 

Como segundo elemento, apontamos a necessidade de a ESF garantir os 

princípios do SUS, especialmente a integralidade e a resolutividade. A primeira, de acordo 

com a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), que regulamenta o SUS, é entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Já a 

resolutividade é a capacidade de os serviços responderem de forma eficaz aos problemas de 

saúde em todos os níveis de assistência. 

Os níveis de complexidade ou níveis de atenção do SUS são os níveis: primário 

(atenção básica), secundário (atenção de média complexidade) e terciário (atenção de alta 

complexidade). Contudo, essa concepção de complexidade está associada, exclusivamente, ao 

nível tecnológico de equipamentos e insumos, e não considera a complexidade inerente aos 

modos relacionais próprios da Atenção Primária. (FRANCO; MERHY, 2003). 

Lancetti (2009), referindo-se às práticas de saúde mental na Estratégia de Saúde 

da Família, propõe a noção de complexidade invertida e defende que na atenção básica os 

problemas e ações são, na realidade, mais complexos. Segundo o autor, no nível terciário, as 

respostas são padronizadas, massificadas, elementares, pois os setores especializados possuem 

ferramentas prontas para lidar com problemas previsíveis. Já no nível primário, as ações são 

mais complexas, pois a resolução dos problemas envolve lidar de forma inventiva com as 

pessoas, as famílias, a vizinhança e outros atores sociais no território em que vivem. 

Nesse contexto, as EqSF vinham enfrentando dificuldades na resolução de casos 

individuais e/ou situações coletivas, cuja responsabilidade de resolutividade era da atenção 
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primária. Pedrosa e Teles (2001) evidenciam que enfermeiros da ESF têm dificuldades em 

organizar a demanda de comunidades que, além das doenças, convivem com violência, drogas 

e prostituição, problemas sobre os quais os profissionais não se sentiam seguros para intervir. 

Achados semelhantes foram descritos por Ramos e Silva (2011), ao identificar sentimentos de 

despreparo e desproteção na resposta de equipes de saúde da família às situações de violência 

doméstica contra criança. Já Arce, Sousa e Lima (2011) encontraram dificuldades em relação 

às demandas de saúde mental, tanto em relação à resolutividade da própria ESF, quanto na 

articulação com outros serviços. 

Outros estudos apontam a dificuldade das EqSF estabelecerem vínculo e 

responsabilização com o usuário e a necessidade de ampliação das equipes mínimas para 

responder às demandas apresentadas pela população (LOCH-NECKEL et al, 2009; 

SCHIMITH; LIMA, 2004). 

Desse modo, o NASF surge tentando dar respostas a esses desafios, com vistas 

ampliar a integralidade da atenção oferecida na ESF.  Assim, a integralidade pode ser 

considerada a principal diretriz a ser praticada por essa nova política que define este princípio 

a partir de três sentidos:  

 

(a) a abordagem integral do indivíduo levando em consideração seu contexto 
social, familiar e cultural e com garantia de cuidado longitudinal; (b) as 

práticas de saúde organizadas a partir da integração das ações de promoção, 

prevenção, reabilitação e cura; além de (c) a organização do sistema de 
saúde de forma a garantir o acesso às redes de atenção, conforme as 

necessidades de sua população (BRASIL, 2010, p. 16).  

 

Além da inclusão de novas categorias profissionais para intervir junto aos 

usuários, o NASF também contribui com a integralidade através de suas atribuições de 

educação permanente. Essa diretriz visa instrumentalizar a equipe mínima para o cuidado 

integral pelo desenvolvimento de novas habilidades em seus membros, de forma a “trabalhar 

com a transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho 

simultaneamente” (BRASIL, 2010, p.19).  

 

2.3 - Experiências inovadoras na atenção à saúde 

 

O surgimento de experiências inovadoras de inserção multiprofissional na ESF 

proporcionou às diversas categorias profissionais a oportunidade de construir experiências 

práticas na ESF. Além disso, serviram como “projetos piloto” para o delineamento de 
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modelos organizacionais que proporcionavam a interdisciplinaridade e a criação de novas 

tecnologias em saúde. 

Uma das primeiras experiências construídas foram equipes especializadas 

matriciais implantadas no período de 1990 a 1998 em algumas cidades do estado de São 

Paulo – tendo como principal expoente a cidade de Campinas – mas também em uma cidade 

do estado de Minas Gerais, Betim. Tais equipes são implantadas com inspiração no modelo 

proposto por Campos (1999) de um novo arranjo organizacional para o trabalho em saúde, 

denominado de equipes de referência com apoio especializado matricial. 

O modelo proposto tem como principais conceitos norteadores o apoio matricial e 

a equipe de referência que são, ao mesmo tempo, metodologia e arranjo organizacional para o 

trabalho em saúde. O apoio matricial objetiva oferecer tanto suporte técnico-pedagógico 

quanto retaguarda assistencial especializada às equipes de referência (CAMPOS; DOMITTI, 

2007). A equipe ou profissional de referência são aqueles que têm a responsabilidade pela 

condução de um caso individual, familiar ou comunitário e a equipe ou apoiador matricial são 

especialistas em núcleos de conhecimentos distintos daqueles dos profissionais de referência, 

cujo apoio busca ampliar as possibilidades de se realizar a clínica ampliada e a integração 

dialógica entre distintas especialidades e profissões (CAMPOS, 1999; CAMPOS; DOMITTI, 

2007).  

Em 1998, na cidade de Santos-SP, um modelo muito parecido com aquele 

proposto por Campos foi implantado na atenção à Saúde Mental: as “equipes volantes” 

associadas às equipes de saúde da família realizavam trabalho em conjunto com os 

profissionais da ESF, com atuação centrada em estabelecer reuniões com as equipes de saúde 

da família “nas quais fosse possível discutir os casos das famílias acompanhadas, elaborar um 

programa terapêutico para famílias em maiores dificuldades, definir estratégias de trabalho 

articuladas e distribuir tarefas” (GONÇALVES, 2002, p. 110). 

Outra experiência que merece destaque é a Tenda Invertida, desenvolvida em 

Sobral-CE no início da década de 2000 (ANDRADE et al, 2004). Nesse modelo de formação, 

diferentemente dos modelos tradicionais de residência, onde os aprendizes dirigem-se ao local 

de atuação do especialista para aprender – a tenda do mestre – cria-se o fluxo inverso: os 

preceptores possibilitam a formação através do acompanhamento do cotidiano das unidades 

de saúde, espaço de atuação profissional dos aprendizes. 

Essas atividades de formação incluem discussão de casos clínicos, atendimentos 

compartilhados, visitas domiciliares, atualização de registro dos pacientes acompanhados nos 

serviços especializados de saúde mental, reflexões sobre o trabalho em saúde mental, 
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supervisão na elaboração de trabalhos grupais, entre outros (PEREIRA; ANDRADE, 2002; 

TÓFOLI; FORTES, 2007). 

Outras experiências com formatos semelhantes, que também aconteceram no 

nordeste do país, podem ser encontradas na literatura, especialmente no que se refere à 

atenção à saúde mental, tais como: (a) monitoração das equipes de Saúde Mental às equipes 

de Saúde da Família em Camaragibe-PE, iniciada em 1997, onde a equipe trabalhava através 

de estudos de caso, interconsultas, orientação para formação em construção de grupos com a 

comunidade, visitas domiciliares, capacitações, entre outras (CASÉ, 2002); (b) assessoria dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) às equipes de saúde da família no município de 

Quixadá-CE, onde realizavam: seminários conjuntos, estágios dos profissionais do CAPS da 

ESF e dos profissionais da ESF no CAPS, supervisão técnica do CAPS no suporte a 

atendimentos complexos, realização de grupos de queixas difusas e de grupos de dependentes 

de benzodiazepínicos, entre outros (SAMPAIO; BARROSO, 2002). 

Em 2002, o Governo Federal financiou propostas de Residências 

Multiprofissionais em Saúde da Família, com o objetivo de “possibilitar tanto a formação de 

profissionais quanto contribuir com a mudança do desenho técnico-assistencial do Sistema 

Único de Saúde” (BRASIL, 2006d, p. 11). Vale destacar que as primeiras experiências de 

residências multiprofissionais datam de 1978, no Rio Grande do Sul, e desde então várias 

experiências e discussões são construídas no país, no intuito de fortalecer esse modelo de 

formação. 

Assim, evidencia-se uma preocupação do Ministério da Saúde e dos demais atores 

do Movimento sanitário para a promoção de um modelo de educação permanente que 

propiciasse a correção das deficiências de experiências e práticas dos trabalhadores da saúde, 

com vistas a mudar o modelo de atenção do país. Este movimento se institui, oficialmente, 

com a Lei n. 11.129 de 2005, que cria as Residências em área profissional da Saúde e institui 

a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (BRASIL, 2006d).  

Esse movimento foi também acompanhado por propostas federais para a inserção 

multiprofissional na Atenção Primária, por meio dos Núcleos de Saúde Integral e dos Núcleos 

de Atenção Integral na Saúde da Família (NAISF) (BRASIL, 2005b). Os Núcleos de Saúde 

Integral não chegaram a ser implantados, porém a proposta contida na minuta da portaria, na 

versão de 10 de fevereiro de 2005, definia a criação de núcleos multiprofissionais em três 

modalidades: atividade física em saúde, saúde mental e reabilitação, objetivando fornecer 

suporte às EqSF na atenção à saúde da comunidade (BRASIL, 2005b; SILVA; DA ROS, 

2007). 
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Na época, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) apresentou 

uma nota técnica sugerindo a inserção de outros profissionais da saúde nas equipes de Saúde 

da Família, conforme o trecho abaixo: 

 

[...] para cada 5 equipes de saúde família que incorporem outros 

profissionais de saúde, independente do número de habitantes e do 

quantitativo de equipes de saúde família implantadas, sejam repassados 
incentivos adicionais, que devem ser incorporados ao incentivo do programa 

de saúde da família, até o limite de recursos estabelecido pelo Ministério da 

Saúde no orçamento (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE 

SAÚDE, 2005, p. 6).  
 

Entretanto, a tendência do Ministério da Saúde não foi de ampliação das equipes 

de saúde da família, mas de criação de equipes multiprofissionais de suporte, conforme 

demonstram as propostas implantadas posteriormente.  

No ano seguinte, em 2006, o Ministério da Saúde lançou a Portaria GM/MS n
o
 

1065/2005 que criou o NAISF, com a finalidade de ampliar a integralidade e a resolubilidade 

da Atenção à Saúde. O NAISF deveria ser formado por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, de modo a compor, com os profissionais da Saúde da Família, uma equipe que 

atuasse em um território definido, compartilhando a construção de práticas em saúde frente 

aos problemas identificados (BRASIL, 2005c). 

O NAISF também se constitui por modalidades, assim como o Núcleo de Saúde 

Integral (NSI), mas além da atividade física, saúde mental e reabilitação, foi incluída a 

modalidade “alimentação/nutrição e atividade física”. O fato de a atividade física aparecer em 

duas modalidades explica-se pela permissão estabelecida na portaria para os municípios 

implantarem o NAISF com todas as quatro modalidades ou implantar cada uma 

separadamente, a partir das necessidades locais e da disponibilidade de recursos (BRASIL, 

2005c).  

A literatura apresenta poucas experiências de NAISF implantadas no país, 

cabendo ressaltar o pioneirismo do município de Sobral-CE. Esse município já havia inserido 

diferentes categorias profissionais na ESF em 2000, com a criação do NAISF em 2005, 

revisou o processo de implantação das equipes interdisciplinares e buscou adequar-se a essa 

nova proposta, implantando cinco equipes de NAISF (VÉRAS et al, 2007).  

Em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família foram criados, incorporando 

as contribuições das diversas experiências citadas, especialmente no que se refere ao desenho 

de atenção e às ações desenvolvidas: discussão de casos, atendimento conjunto, interconsulta, 

construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território 
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e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção 

e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes e etc. (BRASIL, 2010). 

 

2.4 - Contexto político do trabalho em saúde 

 

No Brasil, a partir da década de 1990, as políticas de educação superior refletiram 

um acentuado crescimento quantitativo de cursos e instituições. Esse processo de expansão foi 

marcado, segundo Veloso, Souza e Silva (2011), por um incremento do setor privado em 

detrimento do público em consonância com as orientações dos organismos internacionais, 

destacando-se o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e agências da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Tal movimento, gerou a abertura indiscriminada de 

cursos de graduação, destacando-se os cursos da saúde, que formam anualmente milhares de 

profissionais para atuar no setor (ALMEIDA, 2000). 

Entretanto, esse modelo de formação não foi pautado nos critérios de demanda 

social, mas em interesses de mercado particulares das instituições de ensino (CECCIM; 

PINTO, 2007), o que gera a clássica crise de oferta maior que a procura. Esse fato se reflete 

tanto no excesso de vagas ociosas nas instituições de ensino, eminentemente de caráter 

privado, bem como no excesso de profissionais de saúde desempregados ou submetidos a 

precárias condições de trabalho e baixos salários.  

Diante dessa situação, acompanhando as tendências do mundo do trabalho, cresce 

no setor saúde a terceirização, que tem sido utilizada pelos empregadores tanto do setor 

público quanto do privado, para diminuir os custos com a renumeração da força de trabalho e 

direitos trabalhistas. Segundo Pires (2009), a terceirização das relações trabalhistas na saúde 

acontecem principalmente através da flexibilização na contratação de profissionais por meio 

de contratos temporários.  

O mercado de trabalho vislumbrado pelas universidades e pelos seus alunos é o de 

atuação nos consultórios e clínicas privadas, atuando com os seus iguais: a classe média 

urbana. A formação em saúde ainda reproduz um modelo de atuação profissional liberal-

privatista, em que os profissionais aspiram à “superespecialização” para responder demandas 

de clientes que buscam diretamente as especialidades no atendimento individual (PEREIRA et 

al, 2010; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010; DIMENSTEIN, 2000). 

Entretanto, somente um número pequeno de profissionais tem aporte financeiro 

suficiente para se “superespecializar” e oferecer tais serviços a uma clientela de alto poder 

aquisitivo cada vez mais limitada (PEREIRA et al, 2010). Assim, deparamo-nos com um 



43 
 

excesso de profissionais no mercado e uma saturação do campo privado para profissionais 

liberais da saúde, principalmente, nos grandes centros. Esse esgotamento força as categorias 

profissionais a buscarem novos nichos de mercado e o serviço público tem se configurado 

como espaço importante nesse contexto, especialmente, o Sistema Único de Saúde. 

No entanto, como ressaltamos, a formação dos profissionais de saúde ainda está 

condizente com o modelo individual, liberal-privatista de produção da saúde e não aquele 

voltado para a clínica ampliada e para as necessidades de saúde de usuários do SUS. Tais 

críticas podem ser encontradas em estudos de diferentes categorias profissionais da saúde, 

como a psicologia (DIMENSTEIN, 2000), fisioterapia (BARBOSA et al, 2010), odontologia 

(PEREIRA et al, 2010), terapia ocupacional (BEZERRA, 2008), nutrição (VELOSO; 

SOUZA; SILVA, 2011), entre outros. 

Percebemos que não é a formação que impulsiona a entrada em novos campos de 

trabalho, mas o inverso. A formação tem sido moldada a partir dos interesses do mercado 

vigente (CECCIM; PINTO, 2007), mas não responde às demandas na mesma velocidade que 

o mercado. 

A incorporação do excedente da força de trabalho na saúde no “mercado de 

trabalho público” passa a acontecer por meio da criação de políticas públicas, sofrendo 

influência direta de diferentes atores, de acordo com os interesses particulares em jogo. 

No caso da criação da política do NASF, destacamos o movimento das 

organizações corporativas, sobretudo dos Conselhos Federais e Regionais das diversas 

categorias profissionais da saúde, para a inclusão de suas profissões na Estratégia de Saúde da 

Família (LOCH-NECKEL  et al, 2009) e em outras políticas setoriais do Ministério da Saúde 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2002; CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2006).  

A pressão corporativa conseguiu influenciar a criação da política do NASF, 

produzindo um arranjo que incluiu a maior parte das profissões de saúde. Em novembro de 

2012, o país já contava com 1613 equipes de NASF 1 e 419 equipes de NASF 2 (CNES, 

2012). Se considerarmos somente a composição mínima de cada equipe, podemos registrar a 

criação de mais de 10.000 novos postos de trabalho. 

Vale ressaltar que, mesmo depois da criação dessa proposta interdisciplinar, ainda 

são encontradas publicações de entidades profissionais expressando seus interesses de compor 

as equipes mínimas da ESF, defendendo que tal inserção diferenciada qualificaria o trabalho 

de suas respectivas categorias profissionais por ampliar suas possibilidades de intervenção, 

além de garantir mais espaço no mercado de trabalho.  (CONSELHO REGIONAL DE 
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FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 6, 2011; CONSELHO REGIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL 10, 2009). 

Por outro lado, o aspecto econômico também estaria presente na constatação de 

que é menos oneroso ao sistema de saúde considerar as categorias profissionais do NASF 

como especialidades, sendo contratadas na atenção primária apenas como apoiadores, e, 

consequentemente, em menor número (BOING; CREPALDI, 2010). 

Longe de menosprezar as contribuições possíveis de cada categoria profissional 

no cotidiano dos serviços na ESF, queremos apenas ressaltar que não foram somente 

necessidades percebidas no cotidiano dos serviços que impulsionaram a criação da política do 

NASF, sendo imperativo considerar um constante movimento de disputa no cenário das 

políticas públicas. 

Acreditamos que as contribuições advindas de uma multiplicidade de saberes – 

antes fragmentados – são essenciais para a ampliação das respostas no setor. Contudo, 

queremos ressaltar que tal contribuição só será alcançada pelos profissionais que conseguirem 

transpor suas especialidades e se perceberem atuando a partir de um paradigma de saúde 

ampliada no campo da Saúde Coletiva e não mais no âmbito individualizado. 

Posto isso, destacamos a importância de aproximação com os cenários de 

execução dessa política, tendo em vista a necessidade de compreender os processos de 

construção dessa nova proposta, assim como dos formatos organizativos estruturados a partir 

desta.  
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O desafio de estruturar um desenho metodológico coerente e eficaz para apreender 

o máximo do objeto investigado foi o maior para uma pesquisadora iniciante. Sabemos que a 

ciência não é o único meio de acesso ao conhecimento e tampouco de sua produção. O 

conhecimento popular e as tecnologias produzidas no cotidiano dos serviços comunitários de 

saúde já nos deram provas suficientes da sua importância e da necessidade de ‘triangular’5 os 

diversos saberes existentes para a construção de uma saúde eficaz e contextualizada.  

Dentro da proposta de sistematização do conhecimento pela ciência, também 

existem uma infinidade de caminhos, os quais são escolhidos pelos pesquisadores a partir de 

seus pressupostos e da natureza de seus objetos de investigação. Dessa forma, a incursão pela 

produção do conhecimento científico é uma trajetória marcada por escolhas e 

posicionamentos frente a este ou àquele caminho a seguir.  

A nossa opção inicial versava sobre o campo das ciências sociais em saúde, por 

meio do qual ponderamos, inicialmente, que qualquer forma de conhecimento é uma 

aproximação, uma construção. Além disso, considerávamos que uma pesquisa não se 

restringia a execução de instrumentos para coleta de dados, mas, como define Minayo (2001, 

p. 17): “a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a 

pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. 

Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação”. 

O processo de elaboração intelectual e construção de conhecimento se apresentou 

à nós, como um processo de criação. Tomando a compreensão oriunda das artes, apreciamos 

Fayga Ostrower (2005, p. 9) quando essa considera que  

 

criar é basicamente formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 

qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas 

coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 

criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a 

de relacionar, ordenar, configurar, significar. 
 

A consolidação desses pressupostos iniciais nos levou a caminhar para o exercício 

do labor científico, que, segundo Lakatos e Marconi (2010), se diferencia pelo método, ou 

seja, pela forma, pelo modo e pelos instrumentos do ‘conhecer’.  

                                                             
5
 Aqui pegamos emprestado o termo utilizado em pesquisa que significa o ato de combinar e cruzar múltiplos 

pontos de vista, técnicas de coletas de dados e abordagens no trabalho de investigação (MINAYO, 2004). 



46 
 

Segundo Alves (2007, p. 150), “o termo ‘método’ significa literalmente ‘caminho 

a ser seguido’ (do grego méta, ‘junto’, ‘em companhia’ e ‘hodós’, ‘caminho’)”. Assim, 

destinaremos aqui a apresentar o caminho realizado no percurso rumo às respostas para as 

perguntas antes apresentadas. Este pressupôs a consideração das solicitudes e da 

imprevisibilidade do campo empírico, bem como a atenta observação da atividade criativa do 

pesquisador no decurso do caminho.  

O caminho inicialmente idealizado já considerava que o processo de caminhada 

não seria linear e nem sucessivo. Tratava-se de um caminho com muitas trilhas, surpresas, 

idas e vindas. Ele foi fruto de um processo flexível, pois assim como nas políticas, também na 

pesquisa, nenhum projeto idealizado é colocado em prática na sua totalidade. Na prática, o 

caminho nos levou a novos desafios.  

Esse caminho versou também pela trilha da saúde coletiva, termo de invenção 

brasileira que atualmente ocupa espaço em outros países da América Latina e Caribe, que se 

refere a uma forma interdisciplinar e política de compreender as relações entre direitos, 

práticas e conhecimentos relacionados à saúde (LIMA; SANTANA, 2006). Em seguida, 

delineou-se a partir da linha de pesquisa “Política, Gestão e Avaliação em Saúde”, dentro da 

qual essa investigação compôs os esforços de subsidiar a compreensão de práticas e 

programas para a construção das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.  

Posto isso, aproximamo-nos dos referenciais teóricos do campo da avaliação. 

Entretanto, antes de apresentarmos os referenciais desse campo, faz-se necessário que 

marquemos alguns elementos que são fundamentais para a compreensão do mesmo. O 

primeiro deles se refere à polissemia do próprio conceito. 

O conceito de avaliação permite um leque amplo de sentidos, que são em alguns 

momentos antagônicos em si, sendo, usualmente, utilizado para se referir a um número grande 

de fenômenos distintos. Além disso, tal conceito às vezes se confunde com seus usos ou 

propósitos (BOSI; UCHIMURA, 2006; WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).  

 
(...) alguns autores equiparam a avaliação com pesquisa ou mensuração. 

Outros definem como a estimativa da extensão em que objetivos específicos 

foram alcançados. Para alguns, avaliação é sinônimo de juízo profissional e 
se reduz a ele. Outros equiparam avaliação com auditoria ou diversas 

variantes do controle de qualidade. E há ainda quem defina avaliação como o 

ato de coletar e apresentar informações que possibilitem às pessoas que 
tomam decisões de forma mais inteligente. E assim por diante (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 35). 
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O segundo elemento se refere ao fato de que, cotidianamente, estamos avaliando 

de maneira informal algum fenômeno. Frequentemente, temos que emitir juízos e fazer 

escolhas sobre um determinado assunto e, para isso, utilizamos percepções subjetivas e em 

informações disponíveis, que muitas vezes são insuficientes e não sistematizadas. 

No caso do nosso objeto, por exemplo, sabemos que em cada local onde o NASF 

está inserido há uma avaliação, uma opinião acerca dessa política.  Essas avaliações informais 

são produzidas tanto pelos sujeitos que operam o serviço, como por aqueles que os 

‘consomem’, como as equipes de saúde da família e os usuários das unidades de saúde. 

Mesmo que essas vozes não sejam ouvidas, os trabalhadores ativos tem uma opinião sobre os 

programas que se desenvolvem nos seus cotidianos.  

Sabendo disso, um dos nossos objetivos ao avaliar a política do NASF em alguns 

cenários do estado do Ceará foi justamente conhecer tais percepções e avaliações acerca de 

uma proposta inédita e recente. Quando nos questionamos do por que realizar uma pesquisa 

sobre o NASF, uma das primeiras respostas que nos veio foi, justamente, essa: ouvir as 

pessoas que estão envolvidas nessa proposta e tentar sistematizar de alguma forma as 

impressões acerca dessa política, inclusive como forma de subsidiar o seu aperfeiçoamento. 

Para nós, a implantação de uma nova política de saúde não se dá de forma 

automática. As diretrizes definidas pelos gestores não são ‘encaixadas’ de forma espontânea 

nos serviços de saúde da forma como foram concebidas. As políticas de saúde são operadas 

por trabalhadores da saúde que não são atores ‘desistorizados’ e nem ‘desterritorializados’ 

(CECÍLIO, 2007), mas que estão imersos em um sistema de saúde complexo e com 

construções distintas em um país de dimensões continentais.  

Sobre esse aspecto, consideramos importante destacar que, para nós, não há 

pesquisa desinteressada ou pesquisador neutro. Os referenciais que norteiam essa pesquisa 

nos guiam para uma compreensão de que o pesquisador  

 

é, além de sujeito epistêmico, ou seja, portador de teorias e métodos que lhe 

permitem se debruçar e estudar certos objetos da ciência, um sujeito 

ideológico, um sujeito “cultura”, ou seja, um sujeito interessado que dá valor 
a certas coisas e não outras, que tem certas opções e não outras, que tem 

certas concepções ideológicas e não outras (MERHY, 2004, p. 22). 

 

 Nesse sentido, nos distanciamos epistemologicamente das teorias positivistas 

da ciência que buscam informações cientificamente objetivas a partir de métodos externos ao 

avaliador – e que “exigem” o seu afastamento - e nos aproximamos das teorias que dão conta 

de compreender os contextos e a dimensão subjetiva dos processos estudados e radicaliza a 
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presença dos sujeitos inseridos no processo de investigação (MERCADO-MARTÍNEZ; 

BOSI, 2004; GEERTZ, 2008).  

Para a realização dessa pesquisa compreendemos, a partir de Leontiev (1978), que 

no processo de realização de uma atividade, emergem, naturalmente, uma multidão de “forças 

dinâmicas” (inter-motivacionais) e, mesmo quando os motivos não são reconhecidos eles 

encontram seu reflexo psíquico (aspectos emocionais da ação).  

Assim, como já apresentamos no início dessa dissertação, muitos são os motivos 

que impulsionam os pesquisadores na realização dessa pesquisa e, certamente, alguns destes 

ainda não foram reconhecidos. Somados às motivações pessoais dos pesquisadores, 

gostaríamos de incluir aqueles motivos – que também poderíamos chamar de compromissos – 

pelos quais a análise desta política está sendo realizada. 

Defendemos a inclusão da dimensão política na construção dessa atividade 

científica e o princípio de que “o ato de avaliar só agrega valor quando o conhecimento e o 

uso das informações produzidas geram aprimoramento institucional e profissional” 

(FELISBERTO, 2006, p. 554).   

Nesse sentido, reivindicamos a discussão realizada por Mattos e Baptista (2011) 

na qual apontam que a  

 

(...) compreensão de política vai muito além de seu entendimento a partir do 
texto legal ou do programa governamental. A análise e compreensão de uma 

política nos instiga a ir além do formal e buscar o entendimento das 

negociações e conflitos (os bastidores) presentes na construção de um 

enunciado oficial, (re)conhecendo os grupos e suas diferentes visões de 
mundo em disputa e as estratégias utilizadas. Reconhecendo também que a 

política sofre, continuamente, a interferência de outros sujeitos, ou seja, se 

transforma na prática, se transforma à medida que passa a ser colocada em 
prática, na interação com outros sujeitos (MATTOS; BAPTISTA, 2011, p. 

14). 

 

No caso da nossa proposta de investigação em torno do NASF, temos a intenção 

de não apenas subsidiar gestores, mas promover uma profunda reflexão nos operadores da 

política – gestores, trabalhadores do NASF e das equipes de Saúde da Família acerca dessa 

proposta. Além disso, o desvelar de experiências e relações estabelecidas no interior da 

mesma poderá contribuir para reflexões sobre as condições de possibilidades de inserção de 

categorias multiprofissionais na ESF.  

Assim, não buscamos conhecer os impactos quantitativos ou mesmo a eficácia 

desta nova proposta, interessou-nos captar um movimento mais profundo que nos levasse a 

compreender as percepções dos atores sociais envolvidos nesta política acerca da inserção de 
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novas equipes na ESF e de que forma estes percebem a construção de uma nova realidade a 

partir deste novo processo.  

O nosso objeto de estudo exigiu, portanto, uma investigação de abordagem 

qualitativa, que proporcionasse para nós uma compreensão das vivências, percepções, 

crenças, sentimentos e emoções experienciadas pelos atores investigados (MERCADO-

MARTÍNEZ; BOSI, 2004).  

Denzin e Lincoln (2006, p. 17) definem pesquisa qualitativa como  

 

(...) uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em 
um conjunto de práticas materiais e interpretativas dão visibilidade ao 

mundo. (...) Seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 

tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados 

que as pessoas a eles conferem.  
 

Assumir uma postura qualitativa configurou, nesse estudo, a consideração de uma 

postura dialética. A presença do diálogo entre dois atores – pesquisador e atores pesquisados - 

configurou-se como condição fundante para a construção do conhecimento almejado, porém 

inesperado. Inesperado, pois, reconhecemos que o ponto de vista que se explicita no discurso 

do outro (KONDER, 1990) se constituiu como um elemento fundamental para a compreensão 

do objeto a ser desvelado.  

Consideramos radicalmente o respeito ao diálogo com o outro, afinal 

 
dialética e diálogo são – não podemos nos esquecer disso – irmãos gêmeos: 

ambas as palavras provêm do prefixo dia (que indica reciprocidade) e de 

lêgein ou logos (o verbo e o substantivo do discurso da razão). A dialética, por 

conseguinte, nasceu incorporando, através do diálogo, as razões do outro. 
(KONDER, 1990, p. 9, grifos do autor). 

 

Dessa forma, torna-se importante destacar que esta investigação não pretende 

chegar a uma “verdade” sobre a política do NASF, mas sim refletir acerca da inserção do 

NASF a partir do diálogo com os atores que vivenciaram a construção dessa política a nível 

local. 

Nesse sentido, nos aproximamos dos referenciais da avaliação qualitativa (BOSI; 

UCHIMURA, 2006; MERCADO-MARTÍNEZ; BOSI, 2004) e da avaliação formativa 

(AYRES, 2004). 

As avaliações qualitativas e formativas tem o objetivo de compreender como tem 

se dado o desenvolvimento de um determinado programa, buscando compreender o sucesso 

prático em detrimento do êxito técnico da proposta (AYRES, 2004). Não nos interessou 

conhecer, na investigação realizada, os resultados proporcionados pela implantação da 
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política. Algumas revelações sobre as contribuições dessa proposta apareceram, entretanto 

nosso foco se concentrava em compreender: Como os sujeitos se envolveram com a proposta? 

Como os atores envolvidos a percebem e como se sentiram ao chegar? Sobre o quê tem 

intervido?  

Ao nos determos nestes tipos de questionamentos, não estivemos diminuindo a 

importância de avaliações objetivas e quantitativas acerca do programa. Investigações que se 

destinam a medir os impactos e resultados da proposta, assim como seus custos, são 

extremamente necessárias. Entretanto, as nossas inquietações, motivações e compromissos 

nos exigiam a escolha de uma trilha qualitativa/formativa. 

Além disso, torna-se importante destacar que, como o programa ainda está nos 

seus primeiros anos, pesquisas exploratórias e qualitativas são mais indicadas, já que ainda 

não se tem indicadores ou resultados claros que possam subsidiar avaliações sobre o êxito do 

programa.  

Para visualizar essa questão, trazemos a figura abaixo que apresenta a relação 

entre avaliações formativas (que buscam compreender os processos) e somativas (que 

investigam os resultados) ao longo da vida de um programa e evidencia a importância de 

avaliações exploratórias nos primeiros anos de uma proposta com o objetivo de compreendê-

lo no seu estágio inicial de desenvolvimento.  

 

Figura 2 - Relação entre avaliação formativa e somativa durante a vida de um programa. 

 

Fonte: WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK (2004, p. 49): 

 

Na fase inicial de uma política, a aproximação com os operadores da proposta, 

aqueles interessados no objeto da avaliação, é de fundamental importância como forma 

inclusive de elucidar objetos necessários para futuras investigações. O conhecimento acerca 
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das preocupações, dos problemas e do processo de construção do NASF pode ser disparador 

de processos de mudança e aperfeiçoamento da proposta inicialmente delineada. 

Como forma de compreender o processo de construção do NASF na ESF, 

realizamos uma avaliação qualitativa a partir de abordagens críticas, que nos auxiliaram a 

pensar, principalmente, a categoria trabalho, e abordagens interpretativas, que possibilitaram 

aprofundarmos a compreensão das experiências dos sujeitos acerca de situações complexas 

vivenciadas nos processos de implantação da política.  

Por tratarmos de uma política pública, proposta pelo Estado como forma de 

ampliar a resolutividade da atenção oferecida aos usuários – cidadãos de direito – e 

implantada em um país de dimensões continentais e que se operam por meio do trabalho 

humano, exigiu-nos a convocação dos referenciais críticos para a análise que nos subsidiaram 

na compreensão do trabalho como sendo uma ferramenta para a transformação humana e da 

experiência como construtora da história dos indivíduos (MARX, 1996; VÁZQUEZ, 2007).  

O referencial crítico da dialética, além de ter nos fornecido uma postura de 

diálogo diante dos participantes da pesquisa, forneceu-nos também a compreensão de que os 

elementos pesquisados se conectam em movimento, de forma que “toda separação é relativa, 

porque, na realidade, tudo se relaciona de uma forma ou de outra, tudo está em interação” 

(POLITZER; BESSE; CAVEING, 1970). 

Dessa forma, por mais que tenhamos classificado nossa discussão em categorias 

de análise, como veremos a seguir, compreendemos que aqueles elementos compõem uma 

parte de um todo, que é o fenômeno de construção do NASF na Atenção Básica de alguns 

municípios. O processo de apropriação desses elementos também não se deu em um momento 

único, como um produto final, mas sim a partir de sucessivas aproximações com a realidade 

do programa.  

Apesar de a política do NASF configurar-se como uma proposta em escala 

nacional, a mesma se opera em distintas realidades locais, e é vivenciada e interpretada pelos 

atores de formas diferentes. No processo de campo, tivemos a oportunidade de entrar em 

contato com distintas visões e experiências dos atores envolvidos, as quais foram 

consideradas por nós como igualmente legítimas para a compreensão da construção do NASF.  

A existência de múltiplas percepções do fenômeno evidenciou processos 

contraditórios e a compreensão da totalidade só foi possível após um intenso mergulho nessa 

realidade e uma disposição interpretativa que possibilitasse acessar os não-ditos e 

compreender o todo.   
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Nesse sentido, a hermenêutica nos ajudou a entender que toda compreensão é, 

essencialmente, referencial, de forma que compreendemos algo quando o comparamos com 

algo que já conhecemos. “Aquilo que compreendemos agrupa-se em unidades sistemáticas, ou 

círculos compostos de partes. O círculo como um todo define a parte individual, e as partes 

em conjunto formam o círculo” (PALMER, 2006, p. 93).  

Palmer (2006) utiliza-se do seguinte exemplo para esclarecer o conteúdo acima: 

 

Por exemplo, uma frase como um todo é uma unidade. Compreendemos o 
sentido de uma palavra individual quando a consideramos na sua referência à 

totalidade da frase; e reciprocamente, o sentido das palavras individuais. 

Consequentemente um conceito individual tira o seu significado de um 
contexto ou horizonte no qual se situa; contudo o horizonte constrói-se com 

os próprios elementos aos quais dá sentido. Por uma interação dialéctica 

entre o todo e a parte, cada um dá sentido aparece dentre deste “círculo”, 
chamamos de “círculo hermenêutico” (PALMER, 2006, p. 93).   

 

Dessa forma, o sentido é uma relação do todo e das partes encarada por nós de 

determinado ponto de vista, numa determinada situação. Gadamer (2008) aponta que a 

compreensão é um ato histórico e assim sendo relaciona-se com o presente. Assim, a 

interpretação implica em uma confrontação de horizontes humanos, no qual compreendemos 

aquilo que se torna significativo para nós.  

As abordagens críticas e as interpretativas/compreensivas, usualmente, são 

colocadas em polos opostos, entretanto, longe de querer sobrepor conceitos, a utilização dos 

mesmos para nós se deu a partir da consideração que os mesmos são como ferramentas que 

nos auxiliam na compreensão dos processos. Cada ferramenta auxilia em um objetivo, de 

forma que nenhuma teoria sozinha pode dar conta de tudo.  

Nesse sentido, reivindicamos Bourdieu (2008) que aponta a necessidade de 

integrar em um mesmo modelo explicativo tradições intelectuais, tradicionalmente, 

percebidas como incompatíveis. O autor defende que a dificuldade de compreender objetos 

complexos advém dos limites das especialidades, pois cada uma só evoca o objeto de forma 

parcial.  

As diversas opções tomadas no decorrer da construção da pesquisa nos empurram 

para a necessidade de novas escolhas à medida que novos questionamentos apareciam. 

Ostrower (2005, p. 26) afirma que quando se configura algo e se o define, surgem novas 

alternativas: “Essa visão nos permite entender que o processo de criar incorpora um principio 

dialético. É um processo continuo que se regenera por si mesmo e onde o ampliar e o 

delimitar representam aspectos concomitantes”. 
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3.1 - Local do estudo 

A escolha dos municípios que comporiam o cenário do estudo não foi fácil. 

Estudar a construção da política do NASF em apenas um município nos daria a profundidade 

necessária para o entendimento do processo naquele local. Entretanto, o objeto de estudo nos 

clamava por uma apreensão mais diversificada, que desse subsídio para uma compreensão 

exploratória qualitativa desse fenômeno que apresenta como principal característica o 

ineditismo e o recente processo de implantação.  

A curiosidade acerca das distinções qualitativas, que envolvessem as facilidades e 

dificuldades na implantação da política do NASF em diferentes municípios, se fazia presente 

desde o início dessa proposta de investigação. Sabemos que a ESF inseriu-se com mais 

facilidade em municípios de menores dimensões do que nas grandes capitais (MATTOS, 

2002), fato percebido inclusive no Ceará, pioneiro nas primeiras experiências do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família (PSF) (PEREIRA; 

ANDRADE, 2002).  

Além disso, a implicação pessoal nos empurrava para uma escolha mais ampla, 

que fosse além da capital do estado, da qual já estávamos imersos em conceitos pré-

concebidos e pressupostos. A necessidade de compreender outras realidades se fortalecia a 

cada exercício de reflexividade (GASKELL; BAUER, 2010) em que nos dispúnhamos a 

pensar, criticamente, sobre as nossas práticas e motivações. 

Assim, desafiados pela necessidade da surpresa empírica – critério de validade na 

pesquisa qualitativa (BAUER; AARTS, 2010) - optamos por conhecer a realidade da 

construção da política do NASF tanto na capital do estado, quanto em mais outros dois 

municípios.  Afinal, a “finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou 

pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre 

o assunto em questão” (GASKELL, 2010, p. 68).  

Tal escolha nos deixou mais provocados em relação ao campo empírico, no qual 

fomos motivados a promover um diálogo entre os campos estudados, o que contribuiu para a 

incorporação de uma postura dialética na pesquisa. 

Segundo Flick (2009, p. 46), o critério de amostragem em pesquisa qualitativa é 

concebido como “forma de estabelecer um conjunto de casos, materiais ou eventos 

deliberadamente selecionados para se construir um corpus de exemplos empíricos com vistas 

a estudar o fenômeno de interesse da forma mais instrutiva”.  
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A seleção dos municípios levou em conta também o critério de maximizar a 

variedade de dimensões desconhecidas (GASKELL; BAUER, 2010), contudo pensando na 

qualidade com intensidade e não com extensão (DEMO, 1990).  

 

 Seleção dos municípios 

O estado do Ceará, nordeste do Brasil, tem como limites ao Norte o Oceano 

Atlântico, ao Sul o Estado de Pernambuco, ao Leste os Estados do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba e a Oeste o Estado do Piauí. Possui uma área de 148.825,6 km2, correspondendo a 

9,58% da Região Nordeste e a 1,75% da área do Brasil. Atualmente é composto por 184 

municípios, segundo a divisão político-administrativa do Estado (IPECE, 2010). Diversas 

formas de regionalização são adotadas pelas Secretarias do Governo do Estado, como, por 

exemplo, a adotada pela Secretaria de Saúde, que divide o estado em três Macrorregiões de 

Saúde: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte e vinte Células Regionais de Saúde – CERES. 

Por tratar-se de um estado grande e por termos optado pela não realização da 

pesquisa em apenas um município, traçamos alguns critérios que nos auxiliassem a escolher 

os cenários nos quais a pesquisa se desenvolveria:  

(1) Escolha de um município em cada macrorregião; 

(2) Homogeneidade entre os municípios, buscando aqueles de grande porte; 

(3) Municípios com equipes de NASF 1, pois avaliamos que não seria interessante inserir 

municípios com NASF 2, tendo em vista as diferenças entre quantidade de 

profissionais e de equipes apoiadas, pois abriria um leque ainda maior para a análise; 

(4) Quantitativos diferentes entre si de equipes de saúde da família e de NASF;  

(5) Municípios em que o pesquisador pudesse contar com uma retaguarda de suporte, haja 

vista os limites financeiros da pesquisa.  

Deste modo, selecionamos o município de Fortaleza para representar a 

macrorregião de saúde de Fortaleza, o município de Sobral para representar a macrorregião de 

saúde de Sobral e o município do Crato para representar a macrorregião de saúde de Juazeiro 

do Norte (FIGURA 3, QUADRO 4). Estes municípios cumprem os critérios antes 

mencionados, pois além de estarem situados em regiões diferentes do estado, apresentam 

particularidades no que se refere à implantação da Estratégia de Saúde da Família e/ou dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, como veremos a seguir.  
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Figura 3 – Apresentação espacial dos municípios do Ceará selecionados pela pesquisa. 

  

Fonte: Google Maps.  

 

Torna-se importante destacar que no município de Fortaleza, optamos por realizar a 

pesquisa em apenas uma das seis Secretarias Executivas Regionais (SER), divisão político-

administrativa da cidade. Assim, escolhemos a SER V por ser uma das maiores e mais 

populosas regionais da cidade.  
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Figura 4 – Mapa da cidade de Fortaleza [destaque SER V]. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE. 

 

Abaixo apresentaremos, brevemente, dados que caracterizam os locais escolhidos, 

entretanto, destacamos que optaremos por realizar uma caracterização detalhada dos 

municípios concomitante a apresentação do trabalho de campo e da construção do NASF em 

cada município.  

 

Quadro 4 – Caracterização dos municípios do Ceará selecionados pela pesquisa. 

MUNICÍPIOS FORTALEZA SER V SOBRAL CRATO 

Macrorregião de saúde 1 – Fortaleza - 2 – Sobral 3 - Juazeiro 

do Norte 

Célula Regional de Saúde (CERES) 1 – Fortaleza - 11 – Sobral 20 – Crato 

População (em 2010) 2.452.185 

 

541.505 188.233 

 

121.428 

Densidade demográfica (hab./km2) (em 2010) 7.786,52 83,65 88,67 104,87 

Ano de implantação da ESF 1999 1999 1997 1998 

Ano de implantação do NASF 2009 2009 2008 2008 

Equipes de Saúde da Família (em nov 2012) 233 

 

72 48 

 

29 

Equipes de NASF 1 (em nov 2012) 28 6 6 4 

Cobertura EqSf 38% 53% 100% 95% 

Cobertura de população de NASF 36% 35% 100% 95% 

Cobertura de EqSF por NASF 96% 66% 100% 100% 

Fonte: IBGE (2010); BRASIL (2011a); CNES (2012).  
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3.2 - Sujeitos da Pesquisa 

 

As informações necessárias para a compreensão do objeto a ser investigado foram 

construídas com os atores que a proposta dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no 

cotidiano dos Centros de Saúde da Família do Ceará: gestores locais, profissionais do NASF e 

das Equipes de Saúde da Família.  

Mercado-Martinez e Bosi (2004) apontam que no setor saúde a opinião dos 

especialistas e profissionais é decisiva para o planejamento, organização e avaliação dos 

serviços. Nesse sentido, estudos que se propõem a compreender a realidade das políticas de 

saúde em um determinado lugar só poderão ser apreendidos por meio da aproximação com os 

principais sujeitos envolvidos na realização da mesma. 

Torna-se importante destacar que, inicialmente, os gestores não eram atores a 

serem incorporados no processo de construção das informações. Entretanto, com a inserção 

em campo foi sendo evidenciada a necessidade de compreender quais foram os critérios para 

a implantação das equipes e qual era a visão destes atores acerca da construção do NASF na 

Atenção Básica do município.  

Os gestores locais se configuraram como informantes-chaves fundamentais para a 

inserção em campo e contato com as equipes. O contato prévio com os gestores auxiliou 

também na construção do vínculo e confiança com os profissionais entrevistados porque, 

como muitos deles eram terceirizados ou contratados, havia certa desconfiança – geralmente 

não verbalizada – de que a pesquisa pudesse prejudicá-los de alguma forma.  

Os primeiros benefícios foram previstos por nós no momento da decisão de 

incorporação desses novos atores, entretanto, o benefício secundário, não por isso menor (ao 

contrário), apresentado acima só foi percebido a partir dos contatos com os profissionais dos 

serviços. Quando nos apresentávamos enquanto pesquisadores, a expressão facial dos 

profissionais, mesmo que disfarçada, já demonstrava certo receio. Entretanto, quando 

iniciávamos o contato introduzindo informações e aspectos relativos ao contato com o gestor, 

os mesmos já se apresentavam mais disponíveis para o diálogo. 

Sabemos que, além desses, outros atores circundaram e construíram diretamente a 

política do NASF, como os gestores federais e estaduais, além dos usuários e demais 

funcionários das unidades de saúde. Contudo, existia uma limitação do estudo que só 

possibilitou o contato com os atores já enunciados.  
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Optamos por uma amostragem não probabilística, no qual a escolha dos sujeitos 

se deu pelo julgamento do pesquisador e não pelo sorteio a partir do universo, pois estávamos 

em busca de informantes que tivessem condições de nos dar informações confiáveis e 

relevantes sobre o tema de pesquisa.  

Duarte (2006) aponta que boa parte da validade da pesquisa está associada à 

seleção dos sujeitos da pesquisa e argumenta que é possível fazer um relato bastante 

consistente sobre um tema bem definido entrevistando pequeno número de pessoas, ade-

quadamente selecionadas.  

A seleção dos sujeitos foi do tipo intencional, através da qual buscamos os 

informantes-chave para a pesquisa, ou seja, aquelas testemunhas privilegiadas que nos 

forneceram informações fundamentais por estarem profunda e diretamente envolvidas com os 

aspectos centrais da questão (DUARTE, 2006).  

Traçamos critérios que orientassem a nossa amostragem, entretanto ao longo do 

percurso do campo empírico algumas modificações foram sendo realizadas conforme as 

necessidades sentidas no processo, conforme evidenciaremos a seguir. 

Inicialmente, buscávamos os membros das equipes de NASF que estavam naquela 

função desde o início de implantação da proposta no município, entretanto, ao longo dos 3-4 

anos de inserção da proposta muitos profissionais foram sendo substituídos. Em nenhum dos 

municípios pesquisados os profissionais eram concursados, por conta disso a rotatividade era 

grande, seja por conta do vínculo precário ou por conta do término do período contratado. 

Assim, encaramos que tais contingências faziam parte do processo da política e que seria 

interessante, inclusive, conhecer tais questões e a visão dos profissionais que se inseriram 

após o período inicial. 

O mesmo aconteceu com os profissionais das equipes de Saúde da Família. 

Inicialmente, buscávamos aqueles que tivessem vivenciado a inserção das equipes do NASF 

no município, entretanto, em algumas equipes também havia tido troca de profissionais, nesse 

caso em uma escala bastante inferior que a do NASF. Dessa forma, incorporamos também 

aqueles profissionais que atuavam com as equipes de NASF, por compreender que mesmo 

chegando depois, os mesmos também vivenciariam o processo de aproximação e pactuação 

das ações para o trabalho conjunto. 

Além disso, como já evidenciamos, incluímos os gestores locais que 

compreenderam um conjunto que atores vinculados a Atenção Básica dos Municípios, tais 

como coordenadores da Atenção Básica, da ESF e do NASF.  
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Embora desenhada inicialmente, cabe destacar que a seleção de amostragem da 

pesquisa assumiu o seu caráter qualitativo, no qual compreendemos que se tratava de um 

“processo cíclico, e um processo cíclico requer um critério para finalizar, senão o projeto de 

pesquisa não teria fim. Saturação é o critério de finalização” (BAUER; AARTS, 2010, p. 59, 

grifo do autor).  

Denzin e Lincoln (2006) definem que o fechamento amostral por saturação teórica 

é definido como a decisão de suspender a inclusão de novos participantes na pesquisa quando 

o pesquisador percebe que os dados obtidos passam a apresentar certa redundância ou 

repetição, considerando não ser mais pertinente a continuidade da coleta de dados.  

Cabe destacar que, segundo Fontanella, Rica e Turato (2008, p.24), a avaliação da 

saturação teórica é feita a partir de um processo contínuo de análise dos dados, começado já 

no início do processo de coleta e cuja 

 

constatação de redundância de informações depende diretamente de certa 
quantidade de entrevistas realizadas posteriormente à saturação. Assim, o 

ponto exato de saturação amostral é determinado, logicamente, sempre a 

posteriori, embora sua ocorrência tenha sido prevista no desenho da 
pesquisa. 

 

O processo de imersão em campo possibilitou a construção das informações a 

partir da realidade empírica e, ao passo que os diferentes sujeitos relatavam suas experiências 

e as observações eram realizadas, foi sendo possível remontar os cenários de construção da 

política e passávamos a responder as nossas questões e compreender as percepções daqueles 

sujeitos acerca da realidade vivenciada.  

Dessa forma, à medida que realizávamos as entrevistas, observações e grupos 

focais, começávamos a compreender que das informações que já tínhamos eram suficientes 

para responder as nossas questões, de forma que algumas entrevistas e grupos serviram para 

reafirmar o que já havíamos compreendido. Após essa constatação, encerrávamos o processo 

de campo no município.  

Em Sobral, por tratar-se de uma realidade com certas particularidades e com mais 

atores envolvidos no processo, tivemos que ampliar o período de permanência dos municípios 

até avaliarmos que já tínhamos acessado informações suficientemente claras que nos 

possibilitassem a compreensão de um todo. 

No total, foram envolvidos 70 (setenta) sujeitos na pesquisa, sendo 52 (cinquenta 

e dois) do sexo feminino e 18 (dezoito) do sexo masculino: 
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Tabela 1: Sujeitos da pesquisa. 

  CRATO FORTALEZA SOBRAL TOTAL 

GESTÃO 5 2 3 10 

EqSF 10 8 8 26 

NASF 12 8 14 34 

TOTAL 27 18 25 70 

Fonte: Autora.   

 

 No que se refere às categorias profissionais dos participantes da pesquisa (Tabela 2), 

dentre aqueles que compõem: 

 

Tabela 2: Categorias profissionais dos participantes.  

 

  CRATO FORTALEZA SOBRAL TOTAL 

EqSF ACS 6 4 3 13 

EqSF Enfermeiro 3 1 3 7 

EqSF Médico 1 1 1 3 

EqSF Dentista 0 2 1 3 

NASF  Fisioterapeuta 3 2 5 10 

NASF  Psicólogo 2 2 1 5 

NASF  Assistente social 3 2 2 7 

NASF  Nutricionista 1 0 2 3 

NASF  Educador físico 2 2 2 6 

NASF  Farmacêutico 1 0 1 2 

NASF  Terapeuta Ocupacional 0 0 1 1 

Gestor Coordenador ESF/NASF/AB 4 1 1 6 

Gestor Local/UBS 1 0 1 2 

Gestor Outros 0 1 1 2 

TOTAL 27 18 25 70 

Fonte: Autora.   

 

Dentre as equipes de saúde da família, tivemos um maior contato com 

enfermeiros e agentes comunitários de saúde, tanto porque os mesmos estavam mais presentes 

nos serviços, quanto porque possuíam mais contato com o NASF e em consequência disso se 

disponibilizavam mais para contribuir com o estudo. 

No que se refere às equipes de NASF, os fisioterapeutas foram os profissionais 

mais encontrados nos serviços, tanto por estar presentes em todas as equipes entrevistadas, 

quanto pelo fato de que cada fisioterapeuta deve cumprir carga horária de 20h, cada equipe 

que conta com essa categoria possui dois profissionais. Destacamos que não encontramos nas 

equipes entrevistadas os fonoaudiólogos, as especialidades médicas que compõem o NASF, 

os profissionais sanitaristas e os arte-educadores.  
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Da gestão, participaram, prioritariamente, aqueles responsáveis pelo NASF, pela 

ESF e Atenção Básica, como também coordenadores locais de unidade de Saúde, além de 

profissionais que compõem o quadro de educação permanente e outros cargos da gestão dos 

municípios.  

 

3.3 - Técnicas para construção das informações 

 

O processo de construção das informações se deu em torno da busca de um 

material narrativo, concomitante com um processo de observação. Utilizamos, para isso, a 

proposta de triangulação metodológica com o objetivo de combinar as técnicas de construção 

das informações em torno do objeto de pesquisa (MERCADO- MARTINEZ; BOSI, 2004), 

pois esta nos forneceu a possibilidade de realizar a investigação explorando diferentes visões 

e procedimentos nos dando mais estabilidade e rigor na aproximação com o objeto.  

Além disso, optamos por ir a campo com mais de uma técnica planejada, com o 

objetivo de estar mais instrumentalizados para lidar com a imprevisibilidade do campo. 

Assim, foi possível adaptar e acrescentar elementos e propor novos formatos com base nas 

técnicas já estruturadas, pois a construção empírica nos exigiu flexibilidade e criatividade na 

continuidade do trabalho. Na tradição da pesquisa qualitativa, o pesquisador é consciente de 

que “à medida que os dados são coletados, são também interpretados, o que pode levar à 

necessidade de novos levantamentos” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 273).  

Salientamos aqui que “todo instrumento encontra sentido na finalidade a que 

serve” (DEMO, 1998, p. 99), por isso as técnicas, anteriormente, traçadas nos auxiliaram no 

que buscávamos apreender, assim como se mostraram abertas, suficientemente, para adequar-

se às contingências e possibilidades encontradas no percurso de campo. 

Nesse sentido, optamos por utilizar três técnicas complementares durante o 

trabalho de campo que se iniciou em abril de 2012 e foi finalizado em agosto de 2012, após a 

realização de seis grupos focais e 31 entrevistas (24 individuais e 7 coletivas), que envolveu 

no total 70 participantes.  

 

 Grupo focal 

 

Utilizamos o grupo focal como técnica para abordar a equipe de NASF a respeito 

da temática da construção do NASF na Atenção Básica do município. Nas realizações dos 

grupos, nem sempre todos os componentes da equipe estiveram presentes, pois a composição 



62 
 

das mesmas envolve profissionais com diferentes cargas horárias (20h, 30h e 40h) e, como 

apoiam distintos territórios, em alguns momentos a equipe estava dividida em mais de uma 

atividade.  

A técnica foi escolhida tendo em vista o benefício da “interação grupal para a 

produção de dados e insights que seriam menos acessíveis fora do contexto interacional” 

(GOMES; TELLES; ROBALLO, 2009, p. 857) e a seleção do grupo se deu pela opção de 

envolver ‘grupos naturais’, ou seja, grupos de pessoas que já conviviam e interagiam 

cotidianamente (GASKELL, 2010).   

O estar em grupo proporciona troca de experiências entre os participantes e o 

compartilhamento de suas implicações em torno de um determinado fenômeno. A dinâmica 

do grupo promove um efeito que é maior do que a soma de suas partes: ele se torna uma 

entidade em si mesma, de forma que as informações trazidas pelos participantes podem ser 

identificadas como dados do grupo (GASKELL, 2010; DE ANTONI et al, 2001).  

No grupo focal, exploramos esse efeito de compreensão coletiva sobre a 

construção do NASF no município, proporcionando a interação de profissionais que já se 

conheciam, que trabalham, cotidianamente, juntos e que compartilhavam das mesmas 

realidades.  

A interação no grupo focal foi incentivada não apenas no sentido de apreender 

fatos que aconteceram no período de inserção e os elementos relativos à construção da 

política, mas, sobretudo, com o objetivo de proporcionar aos participantes um espaço de 

reflexão sobre este processo e suas implicações para cada um e para o serviço. 

Na realização dos grupos focais, os profissionais do NASF mostraram-se 

disponíveis e interagiam bastante entre si e conosco. O fato deles já compartilharem as 

mesmas rotinas de trabalho, fez com que estivessem ainda mais integrados. Geralmente, o 

contato para a realização do grupo focal era realizado com um ou dois profissionais da equipe. 

Avaliamos que esta aproximação inicial facilitou bastante a inserção nos grupos e a 

instauração de confiança dos profissionais para com os pesquisadores.  

O grupo focal conta com a presença de um moderador, também chamado de 

animador, cujo papel não se restringe ao aspecto meramente técnico, a relevância de sua 

atuação está na capacidade de promover a interação com o grupo e coordenar a discussão 

(CRUZ NETO, 2001). Este deve deixar os participantes à vontade em busca de estabelecer o 

que se costuma chamar de rapport, que é o estabelecimento de um ambiente de naturalidade, 

confiança mútua e interesse (DUARTE, 2006).  
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No total foram realizados seis sessões de grupo focal, sendo duas no Crato, duas 

em Fortaleza e duas em Sobral. Todas as sessões de grupo focal foram gravadas, mediante a 

aprovação dos participantes, e o conteúdo dos mesmos foram transcritos para a análise. 

 

 Entrevista  

 

A entrevista é o procedimento mais utilizado nas pesquisas qualitativas e 

destinam-se a obter informes colhidos através das falas dos atores sociais. Apresenta duração 

de mais de uma hora e sua realização não pode confundir-se com uma conversa 

despretensiosa e neutra, pois se insere como meio de coleta de fatos vivenciados em uma 

determinada realidade e relatada por determinados atores chaves (CRUZ NETO, 2001). 

O objetivo da entrevista, em nosso caso, foi obter uma compreensão detalhada de 

como os atores perceberam a inserção de novos profissionais no seu cotidiano de trabalho, 

bem como conhecer seus contextos, atitudes e motivações diante dessa realidade.  

Inicialmente, prevíamos a utilização da entrevista individual com os profissionais 

que já compunham as equipes de Saúde da Família. A opção por realizar entrevistas com esse 

grupo se deu, primeiramente, pela dificuldade em recrutar os profissionais das equipes de 

saúde da família para um grupo focal específico, pois a experiência prévia dos pesquisadores 

com o campo pesquisado revelava que aqueles profissionais possuíam agendas de atividades 

individuais, estando, na maioria das vezes, em atendimentos sem contato com os demais 

colegas de equipe.  

Além disso, escolhemos essa técnica por tratar-se de um tema novo, ainda pouco 

abordado, dentro do qual os profissionais ficariam mais à vontade de relatar sobre a inserção 

de um conjunto de profissionais, atualmente colegas de trabalho. Avaliamos que o emprego 

desta técnica seria mais adequado para fornecer confiança aos entrevistados, garantindo a 

confiabilidade dos dados e restringindo a possibilidade de ruídos comunicacionais
6
 no 

ambiente de trabalho.  

No campo empírico, como já relatamos, resolvemos incluir os gestores na 

pesquisa e a construção das informações com esses atores se deu por meio desta técnica. 

Nesse percurso, outras adaptações foram sendo necessárias, como a realização das entrevistas 

coletivas. 

                                                             
6
 Fatores que interferem na fidelidade da emissão e recepção de mensagens, causando os distúrbios 

comunicacionais, que podem ser causados por falhas de interpretação, ambigüidade, excesso de informação, falta 

de clareza ou alguma das habilidades comunicativas prejudicadas (WONSTTRET; MOREIRA; CENTA, 2002) 
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A ideia de realizar entrevista coletiva foi de uma agente comunitária de saúde, em 

uma USF no Crato. A mesma estava em um grupo com outras duas colegas e todas haviam 

aceitado participar da pesquisa, entretanto, elas não dispunham de tempo suficiente para 

esperar a finalização da entrevista da outra. Dessa forma, ela perguntou se não poderia ser 

realizada a entrevista com as três ao mesmo tempo.  

Avaliamos, previamente, o que poderia implicar a realização da técnica com todas 

ao mesmo tempo, indicamos que, como se tratavam de profissionais das EqSF, não haveria 

problema juntá-las, inclusive porque poderíamos nos beneficiar com o processo de interação 

grupal advindos desse formato. Certamente, assumiríamos uma postura diferenciada caso se 

tratasse de uma proposta em que incluísse profissionais das EqSF e do NASF. 

Após esse episódio, incorporamos a proposta dessa agente de saúde no processo 

de construção das informações e sempre que mais de um profissional da EqSF apresentava-se 

disponível para participar da pesquisa, perguntávamos se os mesmos preferiam fazer de forma 

individual ou coletiva. Torna-se importante destacar que as entrevistas coletivas contaram no 

máximo com a participação de três profissionais concomitantemente. 

Dessa forma, realizamos sete entrevistas coletivas, sendo cinco no Crato, uma em 

Fortaleza e uma em Sobral, e vinte e quatro entrevistas individuais, das quais cinco foram no 

Crato, oito em Fortaleza e onze em Sobral.  

Na interação com os entrevistados, procurávamos deixá-los à vontade com o 

objetivo de estabelecer uma relação de confiança e segurança. Especialmente, quando 

percebíamos que o mesmo apresentava-se constrangido ou defensivo, buscávamos cercá-lo de 

confiança acerca do sigilo da pesquisa ou mesmo iniciando uma conversa acerca de algum 

aspecto corriqueiro como forma de “quebrar o clima” tenso que a situação de entrevista 

poderia estar gerando.  

Utilizamos um roteiro de questões para nortear a entrevista, entretanto, ao longo 

do processo desdobrávamos aspectos que não ficaram claros na fala do entrevistado ou que 

despertaram o interesse a partir da observação ou de outros relatos anteriores.  

Antes de entrar em campo, realizamos uma entrevista piloto com um profissional 

médico da ESF de um município do Ceará que não entrou na pesquisa e que havia vivenciado 

a construção do NASF na unidade de saúde em que trabalha. A partir desse contato pudemos 

deixar algumas questões mais objetivas, bem como invertemos a ordem de algumas questões 

com vistas a deixar a conversa mais fluída. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas para a análise.  
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 Observação participante  

 

 A observação participante foi realizada durante todo o trabalho de campo. Por 

meio desta técnica foi possível obter informações através do contato direto com o fenômeno 

observado. Não consistiu apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos e fenômenos 

relacionados ao NASF, tendo como principal objetivo registrar e acumular informações. 

Segundo Cruz Neto (2001), nesse processo o pesquisador pode modificar o contexto e, ao 

mesmo tempo ser por ele modificado.  

 Optamos pela realização desta técnica por compreender que, apesar de a fala 

ser o principal meio de comunicação verbal,  

 

(...) a nossa capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se restringe 
às palavras; nem são elas o único modo de comunicação simbólica. Existem, 

na faixa de mediação significativa entre nosso mundo interno e externo, 

outras linguagens além das verbais (OSTROWER, 2005, p. 24). 
 

 Gaskell (2010, p. 72) aponta para limitações no uso exclusivo de entrevistas, 

pois pode escapar ao pesquisador a percepção da dinâmica interna do grupo de entrevistados. 

Tal ocorrência pode ser minimizada com o uso da observação participante, já que “o 

pesquisador está aberto a uma maior amplitude e profundidade de informação, é capaz de 

triangular diferentes impressões e observações, e consegue conferir discrepâncias emergentes 

no decurso do trabalho de campo”.   

Realizamos uma observação assistemática (LAKATOS; MARCONI, 2010) que se 

estendeu desde o primeiro momento da ida ao campo até a fase final da investigação. Essa 

aproximação nos proporcionou adentrar e conhecer os contextos estudados, que foi de 

fundamental para a compreensão e contextualização da fala dos sujeitos.  

 

Por meio dessa compreensão somos capazes de entender melhor os aspectos 

rotineiros, as relevâncias, os conflitos, os rituais, bem como a delimitação 

dos espaços público e privado. Essas considerações baseiam-se no 
pressuposto de que os entrevistados não são ingênuos espectadores, nem 

subjetividades ao acaso ou atores não-críticos (CRUZ NETO, 2001, p. 62).  

 

O registro das experiências e observações decorrentes desse processo de imersão 

no campo se deu através do uso do diário de campo, no qual foi registrado, diariamente, as 

percepções, angústias, questionamentos e informações que não foram obtidas por meio das 

outras técnicas. 

A possibilidade de realizarmos registros do campo contribuiu para a nossa 

incorporação enquanto sujeitos construtores da pesquisa, no qual nos relacionamos, 
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intersubjetivamente, com o campo, pois assumimos o papel de não neutralidade e estivemos 

dispostos a nos analisarmos, questionarmos e refletirmos durante todo o processo de 

construção do trabalho.   

Flick (2009, p. 9) afirma que os pesquisadores são, em si, uma parte importante do 

projeto de pesquisa, “seja em termos de sua própria presença pessoal na condição de 

pesquisadores, seja em termos de suas experiências no campo e com capacidades de reflexão 

que trazem ao todo, como membros do campo que se está estudando”. Assim, o diário de 

campo refletirá também as percepções de nós mesmos no agir enquanto pesquisadores.  

 

3.4 - Princípios éticos da pesquisa 

 

Os princípios éticos para a realização desta pesquisa não se restringiram apenas 

aos critérios normativos propostos pela legislação brasileira. Para nós, o pensar ético se inicia 

na busca pelo rigor e qualidade desta pesquisa e nas tentativas de construir um material 

cientifico consistente e suficientemente claro para o leitor. 

Ao optarmos por um estudo situado nas ciências humanas e sociais e que exigiu 

uma abordagem qualitativa e o manejo de informações referidas pelos sujeitos envolvidos na 

construção do NASF no setor saúde do estado do Ceará, decidimos por realizar uma pesquisa 

envolvendo seres humanos e, assim, comprometemo-nos em cumprir as diretrizes e normas 

previstas no código de ética envolvendo seres humanos proposta pela a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996).  

A eticidade na pesquisa qualitativa é um tema que vem sendo abordado no cenário 

da saúde coletiva na atualidade, devido à diversidade de métodos, técnicas e paradigmas que 

orientam as investigações nesta abordagem (RAMOS et al, 2010). Além disso, os estudos 

qualitativos apresentam particularidades em relação aos estudos de caráter quantitativo, por 

exemplo, o que exige diretrizes éticas específicas (GUERRIERO; ZICKER, 2008).  

Os “estudos de abordagem qualitativa requerem significativa aproximação entre o 

pesquisador e o pesquisado, e a confiança é um aspecto importante para a garantia da 

qualidade dos dados e da pesquisa” (RAMOS et al, 2010, p.1678), pois a dialogicidade é um 

critério de cientificidade. Desse modo, a postura aproximada que o pesquisador qualitativo 

assume, descartando a “neutralidade” em relação ao objeto, demanda um cuidado maior no 

processo de construção das informações com os sujeitos pesquisados, devendo este garantir 

dignidade, respeito e proteção ao indivíduo (BRASIL, 1996). 
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Os sujeitos do nosso estudo foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e 

a garantia do anonimato, conforme descrito no termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice 1). O mesmo foi entregue e assinado pelos participantes e, nesse processo, 

todos foram informados de que sua participação e desistência eram voluntárias, não lhes 

trazendo prejuízos a recusa ou a desistência em qualquer etapa da pesquisa. Ficamos atentos 

às manifestações que confirmavam a autorização consentida em busca da preservação da 

autonomia dos sujeitos pesquisados durante todo o processo da pesquisa, independente da 

verbalização de contrariedade à participação. 

Tal cuidado fez-se necessário, pois os sujeitos da pesquisa se encontravam em 

uma situação de empregados de um determinado município e a sua participação deveria se 

realizar por livre e espontânea vontade e não por receio de represália de alguém com cargo 

imediatamente superior ao seu.  

 

Toda a prática de pesquisa que envolve seres humanos (pesquisadores e 
pesquisados) tem uma dimensão ética à medida que implica, direta ou 

indiretamente, a relação entre sujeitos morais (ou que assim deveriam ser 

considerados), de modo que conflitos de interesses e de valores possam estar 
presentes (RAMOS et al, 2010, p.1676). 

 

A busca pelas informações obtidas se inseriu em um campo de intersubjetividades 

e de interações entre o pesquisador e os sujeitos estudados (CRUZ NETO, 2001), dessa forma 

o trabalho de campo consistiu em um processo de pequenas conquistas baseadas no diálogo e 

nunca na obrigatoriedade.  

Quanto às informações fornecidas pelos sujeitos, foi garantida a confidencialidade 

das mesmas, não sendo, em hipótese alguma, compartilhada com chefes, coordenadores ou 

quaisquer pessoas que não estejam envolvidas diretamente com produção da pesquisa. Estes 

últimos foram: os observadores dos grupos focais (que estarão na fase de campo), os técnicos 

que auxiliaram na transcrição do material empírico (narrativas) e o orientador do estudo.  

Os relatos dos atores da pesquisa foram gravados mediante a autorização dos 

mesmos e foi garantida a fidedignidade do que foi narrado perante as transcrições. O 

preenchimento do diário de campo se deu de forma imediata à vivência nos contextos 

investigados.  

O material construído com os sujeitos foi analisado e subsidiaram a construção 

dos resultados desta pesquisa. Os “descobrimentos finais” (MERCADO-MARTÍNEZ; BOSI, 

2004) serão publicados tanto por meio dessa dissertação de mestrado, bem como através de 

artigos publicados em períodos científicos. Cada município receberá uma cópia da dissertação 
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de mestrado, como uma forma de devolver aos mesmos o conhecimento produzido a partir 

daquela realidade, bem como com o objetivo de promover reflexões acerca da construção do 

NASF em cada contexto.  

Torna-se importante destacar que, para a manutenção do sigilo garantido por essa 

pesquisa, não divulgaremos ao lado das falas as categorias profissionais dos trabalhadores do 

NASF, pois, em alguns casos, o município só possuía uma categoria profissional e, ao 

identificá-la estaríamos, automaticamente, identificando o sujeito da pesquisa. Assim, ao lado 

de cada fala proferida para ilustrar a discussão realizada nessa pesquisa utilizaremos a 

apresentação a seguir: 

 

Figura 5 – Identificação das narrativas no corpo do texto. 

 

Fonte: Autora. 

 

3.5 - Organização e análise das informações 

 

Os materiais referentes às falas dos entrevistados foram transcritos, os registros de 

observação do grupo focal e as informações contidas no diário de campo foram digitados e 

arquivados em pastas específicas.  

A partir da reunião do material empírico, feita concomitante ao trabalho de 

campo, realizaremos leituras dos materiais a fim de perceber que elementos se estruturam a 

partir daquelas informações.  
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Nesse processo, Cruz Neto (2001) nos esclarece que ao adentrar aos significados 

emergentes na dinâmica investigativa, assumimos o papel de agentes de mediação entre a 

análise e a produção das informações, sempre respeitando com fidedignidade o dado 

empírico.   

A análise das informações foi realizada por meio dos referenciais críticos e 

interpretativos, já discutidos anteriormente, além dos referenciais interdisciplinares da Saúde 

Coletiva.  

Para a realização da análise, classificamos o material obtido em categorias, que 

são, segundo Duarte (2006), estruturas analíticas construídas pelo pesquisador que reúnem e 

organizam o conjunto de informações obtidas a partir do fracionamento e da classificação em 

temas autônomos, mas inter-relacionados, e que apresentem coerência interna e concretude, 

na medida em que evitam a complexidade de classificar termos abstratos.  

Dessa forma, classificamos o material obtido em três categorias analíticas 

principais: (1) percepções acerca do processo de chegada; (2) construção dos processos de 

trabalho; (3) infraestrutura e condições de trabalho. 

 

Quadro 5 - Categorias e eixos de análise do material empírico. 

CATEGORIA 

ANALÍTICA 

EIXOS TEMÁTICOS 

Percepções 

acerca do 

processo de 

implantação 

Descrição do processo de 

inserção do NASF no 
município 

Percepções acerca do 

processo de chegada das 
equipes na ESF 

 

Construção dos 

processos de 

trabalho 

Resistências em relação ao 

modelo do NASF 

Resistências em relação 

à função do NASF 

Resistências 

intersubjetivas e 
indisponibilidade para 

trabalho conjunto 

Instrumentos, 

lugares e não-

lugares do NASF 

Instrumentos não–materiais 
de trabalho 

Instrumentos materiais 
de trabalho 

Estrutura, lugares e não-
lugares do NASF 

Fonte: Autora. 

 

A primeira categoria analítica “Percepções acerca do processo de implantação” 

compreende os eixos temáticos acerca da “Descrição do processo de inserção do NASF no 

município”, oriundo, principalmente, por informações do processo de observação, e 

“Percepções acerca do processo de chegada das equipes na ESF”.  

A segunda categoria analítica “Construção dos processos de Trabalho” é 

composta por três eixos temáticos: “Resistências em relação ao modelo do NASF”, que 
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apresenta discussões acerca do desenho e formato dos núcleos; “Resistências em relação à 

função do NASF”, que consiste em discussões acerca das atribuições e papel dos NASF na 

ESF; e “Resistências intersubjetivas e indisponibilidade para o trabalho conjunto”, no qual 

estão incluídos relatos e discussões acerca da implantação de uma prática compartilhada entre 

a equipe do NASF e das EqSF. 

A terceira categoria analítica “Instrumentos, lugares e não-lugares do NASF” 

abrange outros três eixos temáticos: “Instrumentos não-materiais de trabalho”, no qual se 

discute, principalmente, o saber e as habilidades como tecnologias do processo de trabalho; 

“Instrumentos materiais de trabalho”, que consiste em informações acerca de materiais 

necessários para a realização do trabalho dos núcleos; e “Estrutura, lugares e não-lugares do 

NASF”, que envolve elementos acerca da estrutura de trabalho e dos contextos de trabalho 

encontrados pelos profissionais do NASF na ESF.   
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CAPÍTULO IV 

POR ONDE ANDEI: CENÁRIOS DE CONSTRUÇÃO DO NASF NO CEARÁ 

 

O processo de aproximação com os atores envolvidos na construção da política do 

NASF em cada município foi gradual e iniciado pela observação participante, na aposta de 

construção de vínculos para a nossa aceitação pelo grupo. 

Nesse capítulo, serão descritas algumas características de cada município onde 

realizamos a pesquisa, bem como uma descrição retrospectiva da inserção dos profissionais 

do NASF na ESF de cada local. Optamos por um capítulo descritivo de apresentação dos 

cenários, para que, posteriormente, pudéssemos discutir com mais profundidade os elementos 

comuns e as particularidades encontradas em cada contexto.  

 

4.1 – Crato 

 

Figura 6: Limites do Crato 

 

Fonte: Google Maps. 

 

Crato é um município situado no extremo-sul do estado do Ceará, que dista 533 

quilômetros da capital Fortaleza e compõe a Região Metropolitana do Cariri (IPECE, 2010). 

Conforme registramos em nosso diário de campo: 

 

O município, que também faz fronteira com o estado de Pernambuco, possui 

muitas ladeiras e morros. Um lugar de altas temperaturas e povo 

hospitaleiro, o Crato foi um lugar bastante prazeroso de trabalhar. As ruas 
são estreitas e bastante movimentadas, com muitas motos, comércios e 

trânsito agressivo. O Crato estava longe de ser uma cidade pacata de 

interior como eu havia imaginado. Os moradores estavam ansiosos por 
conta do período da chuva e da fragilidade na infraestrutura da cidade, 

especialmente no canal do Rio Granjeiro que, mesmo depois de obras de 
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recuperação, teve trechos destruídos com a chuva no mês anterior. (Diário 

de campo) 

 

Os moradores do Crato também faziam muita referência ao principal evento da 

cidade: a Expocrato. O evento, denominado de “Exposição Centro Nordestina de Animais e 

Produtos Derivados”, é voltado para negócios agropecuaristas e conta com uma programação 

de shows musicais de artistas nacionais. O evento mobiliza a cidade e é de grande importância 

econômica para o município, tanto para o comércio e turismo como para os negócios que são 

realizados no evento. Segundo os profissionais de saúde, o envolvimento com o evento é tão 

grande que “em julho, na Expocrato, ninguém adoece. Acaba a Expocrato o posto está cheio 

de novo” (Crato, EqNASF, C 16, GF).  

Apesar de a urbanização caracterizar o cenário da cidade, que possui 121.428 

habitantes, sendo 100.915 residentes na zona urbana e 20.153 residentes na zona rural (IBGE, 

2010), o Crato ainda preserva hábitos de cidade interiorana, onde a maioria das pessoas da 

cidade se conhece e logo identificam uma pessoa “de fora”, como no caso da nossa 

identificação.   

A população ainda preserva tradições culturais e regionais e apresenta uma 

população, predominantemente, católica (IBGE, 2010), devota principalmente de “Nossa 

Senhora”. Os cratenses não valorizam tanto a história de Padre Cícero, religioso nascido no 

município e enormemente cultuado pela cidade vizinha Juazeiro do Norte, onde foi uma 

figura importante no cenário político e social. 

Segundo Pinheiro e Filho Figueiredo (2010), a história do Crato está ligada à 

Igreja Católica, especialmente à Diocese, que foi responsável pelo seu progresso material e 

social. A Igreja fundou um Seminário no município, assim como cooperativas de crédito e a 

Faculdade de Filosofia de Crato, embrião da atual Universidade Regional do Cariri (URCA), 

principal instituição de ensino superior da região.  

Em pesquisas bibliográficas realizadas na URCA, pudemos encontrar mais 

influências da Igreja Católica no Crato, dessa vez, na saúde.  No início da década 1980, foram 

realizadas no Crato diversas atividades sanitárias e de educação em saúde em comunidades de 

base da Fundação Padre Ibiapina, desenvolvidas por pessoas da comunidade e coordenadas 

por profissionais de saúde. Nessa época já se utilizava o termo “agente de saúde” para 

designar um membro da equipe de saúde escolhido pela comunidade para auxiliar nas tarefas 

de um “mini-posto de saúde”. O trabalho foi realizado nos municípios que pertencem à 

jurisdição da Diocese do Crato com os objetivos de detectar as necessidades básicas de saúde 
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nas comunidades de base, identificar as medidas de promoção e proteção a saúde mais usadas 

pelas comunidades de base e propor um programa de “educação para saúde” elaborado com a 

participação da comunidade (ESMERALDO, 1984). 

Oficialmente, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi 

implantado enquanto política pública no Estado do Ceará em 1987 e no município do Crato 

somente em 1992, tendo como o objetivo principal a redução da mortalidade infantil 

(ALMEIDA, 2001).  O fortalecimento das ações de educação em saúde se deu em 1998, com 

a implantação do então PSF, hoje ESF. No início, eram quatro equipes que foram distribuídas 

para dar cobertura às localidades da zona rural, a qual era mais desassistida, já que os usuários 

da zona urbana podiam contar com o atendimento dos serviços disponíveis nos hospitais e 

postos de saúde (MACHADO, 2007). 

No que se refere à Atenção Primária em Saúde, atualmente o Crato conta com 19 

Unidades Básicas de Saúde, 33 equipes de Saúde da Família e um total de cobertura de ESF 

de 95% da população (CNES, 2012). 

Estudos realizados por estudantes e pesquisadores da URCA (OLIVEIRA, 2009; 

BEZERRA, 2011) nos apresentam um pouco a realidade da ESF no município, que não dista 

de demais estudos sobre a caracterização dos processos de trabalho na APS no país. 

Oliveira (2009) aponta a dificuldade de os profissionais da ESF realizarem 

trabalho de educação em saúde, especialmente, no que se refere a realização desse trabalho 

em equipe. Isso porque, segundo o autor, existe em algumas equipes a falta do profissional 

médico, de modo que em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) não existe a equipe 

mínima da ESF. Esse fato leva à não realização de ações interdisciplinares, que são 

imprescindíveis nas ações de educação em saúde. Além disso, outros fatores são evidenciados 

no trabalho, como o excesso de atribuições do enfermeiro, a dificuldade de interação com 

determinados grupos (adolescentes, idosos, homossexuais) e a descontinuidade das ações.  

Em investigação sobre ações de Saúde Mental na Atenção Primária, Bezerra 

(2011) se deparou com uma realidade de profissionais sobrecarregados, com grande demanda 

para atendimento livre: “A inexistência de ações nas unidades também é atribuída por alguns 

profissionais devido à carga excessiva de trabalho que, segundo eles, não permite a inserção 

de mais atribuições” (p.25). 

Foi nesse cenário que, em 2009, duas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família foram implantadas no Crato, e outra em 2011. Na ocasião do trabalho de campo no 

município (abril/2012), havia três equipes de NASF no município. Entretanto, existia o 

projeto de implantação de uma quarta equipe, que contava apenas com dois profissionais de 
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fisioterapia que atuavam sem os demais membros da equipe. Atualmente, já consta o 

lançamento da quarta equipe no Cadastro Nacional do Ministério da Saúde (CNES, 2012).  

As equipes, no período da realização do trabalho de campo em abril de 2012, tinham a 

seguinte composição:  

 

Quadro 6 - Composição das equipes de NASF. Crato. 2012. 

NASF 1 - Zona Rural 

EQUIPE: Nutricionista; Fisioterapeuta 

(2); As. Social; Ed Físico (2); Psicólogo 

NASF 2 - Zona Urbana 

EQUIPE: Fisioterapeuta (2); As. Social; 

Ed Físico (2); Psicólogo; Farmacêutico 

NASF 3 - Zona Urbana e Zona Rural 

EQUIPE: Fisioterapeuta (2); As. Social; 

Ed. Físico; Psicólogo; Farmacêutico 

NASF 4 - Zona Urbana e Zona Rural 

EQUIPE: Fisioterapeuta (2) 

 

Fonte: Atenção Básica/Crato (2012).  

 

Antes da implantação do NASF no Crato, o projeto foi levado ao Conselho 

Municipal de Saúde para ciência dos objetivos da proposta, que foi aprovado pelos 

conselheiros. A partir daí, o processo de implantação ficou a cargo da Secretaria de Saúde do 

Município, pela coordenação da Atenção Básica.  

No processo de escolha das categorias profissionais, segundo gestores, foram 

estabelecidas categorias profissionais que deveriam ter em todas as equipes: assistente social, 

educador físico, psicólogo e fisioterapeuta. As outras categorias foram completando as 

equipes de forma mesclada, acrescentando farmacêutico e nutricionista. Apontam também a 

necessidade de terem nas próximas equipes fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O 

profissional médico não foi incluído.  

 

Não pensamos em médicos porque a gente já tem as nossas referências. Em 

algum momento a gente pensou no sentido de descentralizar esse 

atendimento, mas foi mais forte a necessidade dos outros profissionais que 

não existiam nos nossos pontos de referência (Crato, gestor, C1, EI). 

 

 Alguns profissionais apontam que esse processo de escolha das categorias 

poderia ter sido compartilhado, pois não foram baseadas no perfil epidemiológico da 

população. A seleção dos profissionais foi feita por análise curricular e entrevista, entretanto, 

não houve convocação pública para a seleção. A maioria relatou que entregou os currículos 

depois de saberem por pessoas próximas que Secretaria de Saúde estava recebendo os 

mesmos. 
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Os profissionais são vinculados à secretaria de saúde do município via contrato. 

Os primeiros contratos, segundo os profissionais, tinha prazo de seis meses prorrogável por 

mais seis. Esses contratos são renovados periodicamente e no último não houve data limite 

para prorrogação, o que gerou angústia e incertezas para os profissionais que convivem com a 

falta de estabilidade. Os profissionais não têm carteira assinada, entretanto recebem 13º 

salário e férias. 

No Crato, uma Unidade de Saúde possui, geralmente, apenas uma equipe de saúde 

da família, assim, os profissionais do NASF devem visitar oito unidades de saúde, isso 

porque, no período do trabalho de campo, o município adotava o número mínimo de EqSF 

recomendado pelo Ministério da Saúde para vinculação do NASF naquele momento.  

Os NASF foram distribuídos no município seguindo o critério das áreas de risco, 

priorizando bairros mais populosos e a zona rural. Aqueles que atuam na zona rural trabalham 

com ‘horário corrido’, ou seja, passam manhã e tarde em uma unidade de saúde da zona rural. 

Com esse desenho, cada EqSF recebe quinzenalmente a visita de apoio do NASF. Os da zona 

urbana recebem apoio semanal, com pelo menos, um turno em cada unidade.  

No período da implantação, após a contratação dos profissionais das duas 

primeiras equipes, foi realizada no município uma capacitação com duração de um mês. Tal 

capacitação foi realizada pela Coordenadoria de Atenção Básica do Crato com o objetivo de 

apresentar a estruturação da atenção básica para os novos profissionais, bem como estudar e 

se apropriar da portaria e das diretrizes do NASF. Além disso, também foi realizado um 

estudo da rede de atenção do município com o objetivo de facilitar o trabalho conjunto.  

As equipes de saúde da família que trabalhariam com as equipes de NASF 

receberam uma visita prévia da coordenação, juntamente com os profissionais, para a 

apresentação da proposta. Nesses encontros, os profissionais do NASF apresentaram suas 

categorias profissionais e informaram sobre o apoio que poderiam fornecer, bem como 

pactuaram a forma de realização das atividades em cada território. 

Apesar de o município ter realizado ações introdutórias do NASF, pudemos 

perceber no processo de construção das informações que o processo de inserção do NASF não 

foi fácil. Alguns profissionais relatam que sentiram que o processo foi “jogado”, descuidado, 

sem preparação.  

A preparação para o início do trabalho se deu no campo do ideal normatizado, ou 

seja, trabalharam em cima do que era o NASF e quais as possibilidades de atuação que 

poderiam ser visualizadas naquele momento inicial de planejamento dos trabalhos que se 

baseavam nas diretrizes e na portaria do NASF. No contexto de inserção, os profissionais 
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seguiram as orientações “prescritas” nos documentos oficiais, entretanto, não existia clareza 

sobre o que os profissionais deveriam fazer em campo: 

 
Só que, quando eles foram começar, a gente sabia que era um apoio à saúde 

da família, a gente sabia os tipos de profissionais, mas a gente não sabia o 

que é que eles iam fazer. Foi uma coisa tão jogada e a gente, tipo assim, 
disseram: vocês tem que fazer o NASF e pronto. Não mandaram ninguém 

pra capacitar, principalmente os profissionais do NASF. Os meninos mesmo 

entraram e não tinham norte do que é que iam fazer (Crato, EqSF, 

Enfermeiro, C14, EI). 

 

Entretanto, pudemos encontrar profissionais que tiveram uma experiência na 

graduação não, especificamente, sobre o NASF, mas disciplinas que abordavam a atuação em 

Prevenção em Saúde e Saúde Coletiva. Os profissionais da ESF avaliaram como importante a 

inserção das categorias profissionais na ESF devido à demanda que possuem e que gostariam 

de compartilhar com os outros profissionais. 

No processo de implantação os profissionais tiveram que lidar com mais um 

elemento complexo: a expectativa dos profissionais da ESF que, em sua maioria, girava em 

torno de ter os profissionais diariamente na Unidade de Saúde compartilhando as demandas 

de atenção do território. Pelo fato dessa expectativa não ter sido atendida, a inserção dos 

profissionais gerou resistências no estabelecimento do trabalho conjunto. 

Gestores, profissionais das equipes de saúde da família e do NASF demonstraram 

certo consenso ao falar das condições de trabalho e infra-estrutura para o trabalho do NASF. 

Os problemas mais manifestos no município são a dificuldade de transporte para 

deslocamento, de aquisição de materiais cotidianos para o trabalho e estrutura física para 

reunião e realização de atividades. Somente o NASF 1, que é exclusivo da zona rural, tem um 

transporte exclusivo. 

A dificuldade de transporte ocasionou descrédito e desmotivação em torno da 

política do NASF, pois muitas atividades eram agendadas e, ao ocorrer problemas com o 

carro, os profissionais chegavam atrasados ou mesmo faltavam a atividade. Quando esse 

imprevisto acontecia na zona rural, em que os profissionais visitam as localidades 

quinzenalmente, o contato ficava ainda mais espaçado, às vezes transcorrendo mais de um 

mês sem contato entre profissionais do NASF com os da EqSF.  

Os participantes da pesquisa ressaltaram que estas dificuldades dificultam o 

trabalho e, além de torná-lo descontínuo, prejudica ainda mais a relação das equipes de apoio 

com as EqSF. Outros imprevistos também contribuíram para a descontinuidade das ações, 

como as chuvas, feriados, etc. 
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Tem a questão do transporte. Ai o que é que acontece? Às vezes um dia eles 

programam uma atividade e naquele dia não deu certo por ‘n’ problemas. 
Ai os usuários ficam desacreditados. Ai tem que retomar. Ganhar de novo a 

confiança deles. É o que mais assim... eu acho complicado (Crato, gestor, 

C3, EC). 

 
Tem uma área que é muito distante. É uma hora e vinte pra vir e uma hora e 

vinte para voltar. A gente já começa na tensão porque a gente chega 

atrasado (Crato, EqNASF, C22, GF). 
 

Como eu disse, aquele negócio não podendo estar diariamente na unidade, 

alguns profissionais deixaram de acreditar. Porque assim, quando 

demorava de aparecer um mês... tem área que é de 15 em 15 dias, tem áreas 
que é de mês em mês (Crato, EqSF, enfermeiro, C14, EI). 

 

Esse trabalho gerou desgastes, desconfortos e até atritos entre os profissionais da 

EqSF e do NASF, culminando com a necessidade de reestruturação dos NASF no município. 

A reestruturação aconteceu após a chegada da nova coordenadora da Atenção Básica em 2011 

e se deu junto a um processo de reorganização da Atenção Básica no município.  

Até 2011, o município não trabalhava com divisão territorial por distrito sanitário 

e a partir da nova coordenação o Crato passou a adotar essa lógica para organização e 

planejamento das ações de saúde. Definiu-se assim a divisão em quatro distritos sanitários. 

Antes dessa divisão cada NASF apoiava equipes aleatórias pelo município, a partir dessa 

mudança os NASF passaram a cobrir territórios contínuos, tentando com isso aproximar 

características semelhantes.  

A nova divisão por meio do agrupamento das equipes de NASF em territórios 

contínuos, a decisão de implantação de mais uma equipe de NASF e a necessidade de dar uma 

resposta a constante insatisfação em relação ao NASF culminaram em algumas ações de 

reestruturação do NASF no Crato: 

 
O fato de não ter respondido de imediato a expectativa do NASF, de se 

encontrarem poucas vezes (semanalmente, quinzenalmente e até 
mensalmente), aliado aos imprevistos, falta de estrutura e despreparo dos 

profissionais para assumirem a função gerou um verdadeiro colapso na 

implantação do NASF no município, ao ponto de eles perceberem que nada 
estava funcionando como deveria. Apesar de se ler e conhecer a proposta do 

Ministério da Saúde, na prática, as coisas não se operacionalizavam. O 

vinculo não acontecia, o apoio matricial não funcionava, os profissionais do 

NASF estavam desmotivados e os da equipe de saúde da família estavam 
desacreditados do trabalho do NASF. Essa paralisação gerou as 

necessidades de mudanças (Diário de campo). 

 

A primeira delas foi a formatação de novas equipes utilizando uma combinação de 

contratação de novos profissionais com o remanejamento de equipe de alguns e demissão de 
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outros. O critério para a seleção e remanejamento dos profissionais foi intencional, com base 

no perfil profissional e análise das relações. Segundo uma gestora, além desses critérios, 

buscou-se uma combinação onde cada equipe atuasse em apenas um dos quatro distritos de 

saúde, e que cada equipe possuísse profissionais antigos e novos, mas garantindo a presença 

mínima de um profissional que se destacasse na liderança do grupo: 

 
 O critério foi de perfil profissional. A gente tentou de alguma forma colocar 

em cada equipe alguém que tenha uma liderança. (...) Então a gente 
procurou pelo menos ter pelo menos um líder em cada equipe para poder 

puxar os outros. Porque você sabe que nem todo mundo tem o perfil de 

liderança. Então se a gente deixar a equipe, sem ninguém, sem nenhum 

perfil, aí eu acho que não anda. Quando a gente foi fazer essa redistribuição 
dos profissionais a gente fez intencional (Crato, gestor, C1, EI).  

 

Assim, todas as equipes foram reestruturadas, sem amplo conhecimento pelas equipes 

de saúde da família. Entretanto, segundo relatos, o trabalho melhorou: 

 
Mas eu tô gostando. Pelo menos nessa segunda vez que eles vieram está 

melhor. A gente está conversando mais, porque também houve assim um 

desentendimento sem a troca de informações, a gente ficava quieto no canto 

da gente esperando que eles viessem e eles não vinham. E a gente também 
não ia. Mas ai teve uma reunião aqui com o pessoal da secretaria, o 

pessoal, foi esclarecido que tinha que ter essa comunicação. (Crato, EqSF, 

ACS, C10, EC). 
 

Quando eu comecei já tinha mudado de equipe. Muitas unidades receberam 

a gente de braços abertos, apoiam. Outros, quando a gente chegou, já 

estavam muito resistentes acho que por problemas pessoais entre os 
profissionais né? Que influenciou, mas a gente foi trabalhando. 

Conversando e fazendo reunião e mostrando o nosso serviço” (Crato, 

EqNASF, C17, GF). 
 

Eu acho que melhorou. Foi necessário. A organização melhorou. Essa 

mesclagem trocar profissional, tirar um profissional e botar que não rendia 
na área, que não trabalhava. Teve um impacto nas relações e também no 

trabalho (Crato, gestor, C3, EC).  

Assim, nos primeiros meses que eles entraram eles tiveram uma certa 

dificuldade porque já tinha entrado uma equipe antes e a equipe deixava de 
ir, não avisava ou tinha algum tipo de problema e avisava na hora, ai a 

população já estava lá. Como os outros perderam essa credibilidade, eles 

demoraram um tempo, mas como eles foram pontuais. Aprenderam a 
esperar, a ter paciência, pronto. A população já sabe. (Crato, EqSF, ACS, 

C9, EI). 

 

A segunda ação de reestruturação voltou-se para o foco da formação, por conta do 

desconhecimento dos profissionais acerca do trabalho da ESF, do papel do NASF e de seus 

dispositivos de ação. O que podemos visualizar no relato a seguir: 
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Outro problema que a gente identificou é que eles não entendiam o que era 

o PSF. Eles não entendiam o que era a Estratégia. Então a gente começou 

da base. Olha... a ESF trabalha com área adscrita, eles tem que cadastrar 
as famílias (...) Hoje eu sinto que eles ainda não conseguiram entender. Eles 

ainda não nos dão as respostas que a gente espera (Crato, gestor, C1, EI). 

 

Em março de 2011 foi realizada no município uma capacitação de 40 horas para 

recepção das três equipes do município que foram reestruturadas. Nesse espaço foi discutido o 

Caderno de Atenção Básica com as Diretrizes do NASF, assim como outras portarias e 

conceitos básicos para a atuação dos profissionais na ESF.  

 

Assim que chegaram os profissionais não receberam nenhuma capacitação, 

a primeira só aconteceu seis meses depois, que foi a Oficina de Mortalidade 

Infantil em julho de 2010. Onde juntaram os profissionais do Crato, 

Juazeiro e Barbalha (conhecido como CRAJUBAR) e os profissionais 

puderam perceber que todos os lugares estavam enfrentando as mesmas 

dificuldades de inserção e alguns com ainda mais, pois nem conseguiam 

realizar um grupo (Diário de Campo). 

 

Nessa capacitação, foi realizada também uma proposta de plano de ação para a 

realização do trabalho e, após as resistências e dificuldades iniciais, já citadas, os profissionais 

foram buscando estratégias para a estruturação dos seus processos de trabalho. Apesar de a 

proposta do NASF estabelecer a orientação de trabalho em conjunto com os profissionais da 

ESF, o trabalho do NASF no Crato não consegue estruturar-se a partir dessa lógica.  

Algumas estratégias como atendimento conjunto e visita domiciliar conjunta, 

raramente acontecem, e a discussão de casos, quando acontece, é entre o intervalo de uma 

atividade e outra, pelos corredores. Essa dificuldade é fruto de uma ausência de 

disponibilidade das equipes de saúde da família no estabelecimento de ações em comum com 

os NASF. Isso se dá tanto pela sobrecarga grande de trabalho, como pela ausência de interesse 

de algumas equipes em receber esse apoio, onde muitas encaram que o seu trabalho irá 

aumentar com essa proposta. 

Existia no município uma incompreensão acerca do que eram os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família, de forma que muitas EqSF nomearam o NASF como o “Núcleo 

que não fazia nada” ou de “N.A.S.F:  nada se faz”, pois os profissionais não conseguiam 

visualizar qual era a sua função.  

Na maior parte das equipes, os profissionais do NASF realizam uma reunião 

mensal com os ACS. Em algumas equipes o enfermeiro participa. Nessa reunião, cada ACS 

relata a realidade da sua micro área, os possíveis temas a serem abordados em atividades 



80 
 

grupais e os casos que necessitam de atendimento ou de visita domiciliar. Assim, os 

profissionais fazem seu planejamento e passam um período realizando as atividades pactuadas 

com os ACS.  

Os profissionais quase não realizam atividades com os enfermeiros, médicos e 

dentistas. Entretanto, a maioria dos enfermeiros entrevistados apontam que a comunicação é 

boa e que, constantemente, sabem retorno sobre os casos que estão sendo acompanhados 

pelos ACS e pelo NASF.  

O registro das informações do NASF no Crato é realizado por meio de relatórios 

de produção de cada equipe (ANEXO B) nos quais as equipes tem que quantificar as 

atividades de atendimentos individuais e visitas domiciliares ou institucionais realizadas com 

cada EqSF, e por meio de uma ficha de registro individual  (ANEXO C) de cada 

profissional com seguintes atividades: atividade educativa/orientação em grupo na atenção 

básica; atividade educativa/orientação em grupo na atenção especializada; prática 

corporal/atividade física em grupo; visita domiciliar/institucional em reabilitação por 

profissional de nível superior; terapia em grupo. 

O processo de registro das informações, assim como os demais processos 

referentes à estruturação do NASF no município, foi sendo criado a partir das necessidades 

que passaram a ser evidenciadas ao longo do tempo. 

A construção do NASF no Crato foi permeado por um processo inicial desafiador, 

no qual havia um desencontro entre o trabalho realizado pelas equipes do NASF e das EqSF. 

A estruturação das ações se deu em meio a diversos processos de adaptação, construção, 

apropriação e negociação.  
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4.2 – Fortaleza 

 

Figura 7: Limites de Fortaleza 

 
Fonte: Google Maps.  

 

Fortaleza situa-se no litoral norte do estado e possui uma população de 2.452.185 

habitantes e densidade populacional de 7.786,52 habitantes por Km² (IBGE, 2010). Na 

divisão administrativa da Secretaria de Saúde do estado, o município compõe a macrorregião 

de saúde de Fortaleza e é a sede da 1ª Célula Regional de Saúde – CERES.  Capital do estado, 

Fortaleza sofre com problemas relacionados à urbanização e ocupação desordenada. A cidade 

agrega em seu entorno uma região metropolitana composta por mais 14 municípios.  

A Estratégia de Saúde da Família foi implantada em Fortaleza em 1999 (BRASIL, 

2011b) e atualmente conta com 102 Unidades Básicas de Saúde, 233 EqSF, 28 equipes de 

NASF e cobertura de ESF de 38% (CNES, 2012).  

A implantação da ESF em Fortaleza possuiu uma rápida expansão no ano de 

2006, saindo de um patamar de 77 equipes em 2005 para 234 em 2006. Em 2008, um estudo 

realizado sobre os processos de trabalho na ESF revelou estratégias e dificuldades para 

implementação da política no município, entre elas estavam a coexistência de modelos de 

Atenção Básica, onde se buscava construir um modelo territorial para a atuação 

simultaneamente à existência de um modelo clientelista e curativista nas Unidades de Saúde; 

um cenário urbano sobrecarregando sua implementação; a violência urbana; e a baixa 

integração entre os profissionais das EqSF e os profissionais veteranos da Atenção Básica 

(FROTA, 2008). 

Antes da sua implantação, a proposta do NASF foi apresentada no Conselho 

Municipal de Saúde da cidade (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALEZA, 

2009). Nessa ocasião, a Célula de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde 
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apresentou a proposta de inserção do NASF com uma composição das seguintes categorias 

profissionais: Pediatra; Ginecologista Obstetra; Assistente Social; Nutricionista; Psicólogo(a); 

Fisioterapeuta; Educador(a) Físico(a); Fonoaudiólogo(a); Terapeuta Ocupacional; 

Farmacêutico(a). 

Os NASF foram implantados em Fortaleza em julho de 2009 nas seis Secretarias 

Executivas Regionais
7
 da cidade, com 24 equipes compostas por 151 profissionais, sendo 44 

fisioterapeutas, 18 terapeutas ocupacionais, 12 fonoaudiólogos, 06 nutricionistas, 17 

educadores físicos, 15 farmacêuticos, 24 assistentes sociais e 15 psicólogos (FORTALEZA, 

2009).  

Ao compararmos a composição discutida no Conselho Municipal e a implantada 

em 2009, pode-se perceber que os profissionais médicos como pediatra e ginecologista 

obstetra foram previstos na proposta inicial do NASF, mas não foram incorporados na 

implantação do programa na cidade.  

Em um estudo realizado por nós, tivemos a oportunidade de investigar a inserção 

de terapeutas ocupacionais no NASF do município, e foram evidenciados alguns aspectos 

referentes ao processo de aproximação do NASF com a EqSF, que foi visto como sistemático 

e desafiador, tendo em vista o desconhecimento da proposta pelo conjunto dos trabalhadores 

da ESF e da resistência frente ao trabalho conjunto e interprofissional (SOUZA, 2011).  

Outro estudo, de Soares (2012), apontou que os processos de trabalho dos NASF 

fragmentam as ações e dificultam o estabelecimento de vínculo por parte dos profissionais 

com a população e com os demais funcionários das unidades de saúde. A autora apontou 

ainda que as equipes de NASF não são vistas como sendo parte da ESF e apresentam 

dificuldades em realizar práticas colaborativas e interprofissionais no apoio às EqSF. 

Oliveira (2011) aponta que o NASF pretende realizar ações que superem o 

modelo biomédico, entretanto esbarram-se na grande demanda reprimida de pessoas já 

adoecidas que necessitam de atenção individualizada das diversas categorias profissionais de 

saúde presentes no NASF e na fragilidade da retaguarda assistencial das redes de atenção 

secundária.  

Em análise do Plano Municipal de Saúde de Fortaleza para o período 2010 - 2013 

(FORTALEZA, 2010) é possível encontrar alguns delineamentos no que se refere à ampliação 

e qualificação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no município. Dentre eles, cabe 

ressaltar que o documento aponta que para o fortalecimento da atenção básica é importante 

                                                             
7 Divisão político-administrativa da cidade. 
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ampliar e reorganizar as equipes dos NASF para todos os Centros de Saúde da Família, além 

de manter as equipes atendendo ao mínimo de oito equipes e contemplando no máximo dois 

CSF.  

As responsabilidades que envolvem o NASF descritas no referido plano envolvem 

ações relacionadas a atenção materno-infantil, saúde da criança e do adolescente, saúde da 

mulher, saúde do idoso, entre outros.  

No município de Fortaleza, optamos por realizar um recorte e investigar o cenário 

da Secretaria Executiva Regional V que está localizada na zona oeste do município de 

Fortaleza e possui 529.903 habitantes, representando 21,14% da população total do 

município. Essa regional conta com 17 bairros, sendo o mais populoso o Mondubim (58.736 

habitantes), seguida da Granja Lisboa (58.331 residentes) (FORTALEZA, 2010). 

Uma das características importantes da região é o aumento significativo da 

população, resultando numa urbanização acelerada e sem planejamento urbano, o que implica 

na necessidade de mais recursos públicos, em função de estar situada na periferia de 

Fortaleza, fazendo limite com os municípios de Caucaia e Maracanaú (FORTALEZA, 2010). 

A pesquisa de campo na SER V foi realizada no período entre junho e agosto de 

2012 e a maior parte das Unidades de Saúde que visitamos situava-se distante do centro da 

cidade e estavam localizados em bairros pobres da capital. A inserção na regional foi 

facilitada pela dinâmica já existente de recebimento constante de estudantes e pesquisadores, 

especialmente pela sua vinculação com a Universidade Estadual do Ceará. Dessa forma, os 

profissionais mostraram-se disponíveis em participar da pesquisa.  

Atualmente a SER V conta com 72 equipes de Saúde da Família e com seis 

equipes de NASF distribuídas por unidades conforme a descrição abaixo: 
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Quadro 7 – Núcleo de Apoio à Saúde da Família por unidade sede e unidades de abrangência. 

SER V, 2009 

 
Fonte: Atenção Básica/Fortaleza (2010) 

 

A seleção dos profissionais para atuarem no NASF de Fortaleza se deu por meio 

de seleção curricular, entretanto a mesma não se configurou como uma seleção pública, pois 

não houve chamada pública para a mesma. Os profissionais são contratados por meio da 

Organização Social IDGS (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Apoio à Gestão em 

Saúde) e seus contratos de trabalho se dão por meio de carteira assinada com garantias de 

direitos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  

Os profissionais apontam que, pelo fato de os mesmos não terem sido 

selecionados por meio de concurso público, a instabilidade no emprego é um dos primeiros 

entraves referentes ao processo de inserção:  

 
De entraves primeiro tem a estabilidade do emprego (...) porque hoje a 
gente está aqui e amanhã ninguém sabe (Fortaleza, EqNASF, F11, GF); 

 

Muda-se política, muda-se tudo. Porque assim, quem manda no nosso 
trabalho infelizmente é a política. Então se muda o gestor a gente está com a 

corda no pescoço, qualquer hora. Muita gente está fazendo especialização 

em saúde da família, investindo nesse lado profissional. (...) A necessidade 

de um concurso, essa questão de estabilidade do profissional, é uma coisa 
gritante (Fortaleza, EqNASF, F10, GF).  

 

Ao rememorarem o período da inserção das equipes na ESF de Fortaleza, os 

profissionais do NASF resgatam que a sensação que tiveram foi de que a política foi 

implantada repentinamente e desrespeitando o tempo necessário para seleção dos 
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profissionais, sem estudos de viabilidade, avaliação de onde os profissionais iriam se inserir 

ou estruturação dos serviços para recebê-los. 

 

Foi assim, porque quando o NASF foi implantado em Fortaleza, ou o NASF 
era implantado ou o dinheiro tinha que ser devolvido. Então o que 

aconteceu? Eles estruturaram a localização das unidades para o NASF e às 

vezes, muitos locais ficaram distantes uns dos outros. E a gente batalhava 
muito nisso. Que era distante uma unidade que a gente estava (Fortaleza, 

EqNASF, F13, GF). 

 
Às vezes a gente tem a sensação de que a gente foi colocado aqui, no NASF, 

até hoje como uma maneira assim: tem que cumprir uma portaria! Tem que 

existir então vamos colocar o pessoal lá (...) É só dessa maneira: "Olha, tem 

que ter. Estão cobrando! O Ministério! Tem que vir a verba." E a gente nota 
isso até em outras áreas, né? Não vale a pena citar aqui, mas são certos 

procedimentos que são, que a gente percebe que são só para prestar contas 

e receber uma verba, né? (Fortaleza, EqNASF, F9, GF). 
 

Após a chegada dos primeiros profissionais do NASF, tanto na regional, quanto 

no município de Fortaleza, os profissionais do NASF passaram por um curso introdutório de 

uma semana que se iniciou no dia 06 de julho de 2009 e teve como objetivo apresentar o 

panorama do Sistema de Saúde Municipal, assim como delinear as redes de apoio firmadas 

com os diversos setores (FORTALEZA, 2009). 

No curso introdutório, segundo os profissionais, também foram apresentadas 

algumas metodologias de trabalho como o projeto terapêutico singular, estudos de caso, 

visitas e matriciamento. Além disso, os profissionais foram orientados a trabalhar em grupo e 

a não realizar atendimentos individuais. Discutiremos, posteriormente, tais orientações, pois 

aqui nos limitaremos a descrever o processo de inserção dessas equipes.  

Após a primeira semana, os profissionais foram para suas unidades de saúde sede
8
 

e realizaram a apresentação da proposta do NASF para os profissionais e funcionários daquela 

unidade, bem como iniciaram o delineamento de como iriam atuar naquele local. Entretanto, 

desconheciam que deveriam atuar em outras unidades de saúde, informação que só obtiveram 

após a primeira semana de inserção, como podemos visualizar no relato abaixo:  

 
E assim, no começo, essa questão da dificuldade, na primeira semana, para 

você ver como a gente caiu mesmo de paraquedas, a gente passou uma 

semana inteira, pelo menos o nosso NASF foi assim, uma semana inteira em 

uma única unidade que era a nossa sede. Nós não fomos informados que 
tinham outras. [risos] Nós não sabíamos que tínhamos que trabalhar em 

mais duas outras unidades e ai ficou todo mundo perplexo: “meu deus do 

                                                             
8 Unidade de Saúde sede é aquela na qual os profissionais do NASF são cadastrados, conforme a orientação da 

Portaria GM/MS nº 154/2008. 
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céu, como é que a gente vai fazer?”. E ai na outra semana lá vai a gente ter 

que conhecer. (Fortaleza, EqNASF, F15, GF). 

 
A gente foi um negócio e foi “ó, segunda-feira você vai estar em posto tal e 

te vira peão”. A gente teve uma “capacitaçãozinha” de uma semana que era 

aquela parte teórica, falando da saúde da mulher, saúde da criança, saúde 

do idoso, aquele negócio todo. Apresentação um pouco da parte da gestão e 
mandaram na segunda-feira a gente ir para as unidades. Sendo que tinha 

coordenador que nem sabia quem era o NASF ainda e estava recebendo. 

Então assim, primeira semana foi aquele negócio completamente perdido. 
Alguns mandavam a gente ficar um pouco na vacina para conhecer a rotina, 

“vai fica ali no same”, jogando a gente de um lado pro outro sem nenhum 

acompanhamento, nenhum acompanhamento (Fortaleza, EqNASF, F12, 

GF). 
 

Segundo os profissionais, também não foram realizados os devidos 

esclarecimentos aos coordenadores das unidades sede, pois os mesmos cobravam a presença 

dos mesmos na unidade e cabia aos profissionais do NASF explicarem que também atuariam 

em outras unidades.  

O desconhecimento acerca da proposta era comum a todos: profissionais do 

NASF, das EqSF e dos coordenadores da Unidade. Coube aos profissionais do NASF, que 

haviam passado pelo curso introdutório, explicar para os demais atores qual era a função do 

núcleo na ESF em reuniões nas diversas unidades de saúde.  

 

Porque, como a gente caiu de paraquedas na saúde da família, nem a gente 
foi preparado para entrar no campo e nem a equipe foi preparada para 

receber a gente (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 
A gente passou uns três meses com a reunião na ponta da língua dizendo o 

que era o NASF e o a gente estava fazendo ali (Fortaleza, EqNASF, F14, 

GF). 

 

No processo de inserção do NASF na SER V em Fortaleza, os profissionais não 

receberam orientações rígidas e tiveram muita autonomia para estruturar seus processos de 

trabalho da forma como avaliassem que seria melhor. Entretanto, pela inexperiência com o 

formato do trabalho, os mesmos relataram que se sentiram perdidos com essa “liberdade” e 

aos poucos foram delineando um cronograma que mantivesse horários fixos, destinando um 

dia da semana para cada unidade de saúde com o objetivo de reforçar o vínculo.  

No processo de chegada, os profissionais não realizaram o conhecimento do 

território no qual iriam atuar. Segundo eles:  

 

O nosso processo de territorialização que aconteceu foi no papel mesmo, no 

caderno de adscrição. Aquele trabalho de ir até a área para conhecer os 
ambientes e tudo que acontece na comunidade, pelo menos no nosso NASF, 

infelizmente não foi feito. Quando a residência [multiprofissional em saúde 
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da família] chegou na outra unidade, a gente assim admirava muito porque 

isso eu senti falta. (Fortaleza, EqNASF, F 15, GF). 

 
A gente teve que fazer a re-territorialização (...) Ai a gente sofreu muito por 

conta disso. Tinham algumas equipes de saúde que não recebiam o NASF 

porque eles imaginavam que o NASF era uma maneira de fiscalizar a equipe 

de saúde. (Fortaleza, EqNASF, F 11, GF). 
 

A produção do caderno de adscrição ou a re-territorialização do qual os 

profissionais se referem foi um processo de levantamento realizado junto aos agentes 

comunitários de saúde das áreas de cobertura de cada equipe de saúde da família, no qual 

delineavam tanto os limites de cada área e micro área quanto os equipamentos sociais 

disponíveis nestes locais. 

Os profissionais do NASF da SER V atuaram nos anos de 2009 e 2010 nestes 

territórios que foram delineados inicialmente, entretanto, após sinalizarem em algumas 

reuniões a distância entre as unidades em que atuavam e a importância de ter um território 

contínuo para realizarem suas intervenções de forma integrada, foi realizada na regional uma 

mudança das unidades de Saúde que eram cobertas por NASF.  

Em agosto de 2011, foi realizado junto às equipes de NASF um reordenamento 

das Unidades de Saúde de responsabilidade de cada equipe. Apesar de ter sido um processo 

solicitado pelos próprios profissionais, os mesmos atuaram de forma consultiva nesse 

processo e a redistribuição das equipes não agradou a todos. 

 

Eles trouxeram algumas propostas e a gente em reunião foi reordenando. 

Não. Fica assim. Concorda? Concorda. Beleza. Leva para lá [gestão]. Não 

aceitaram. Beleza. E ai foram trazendo, cada vez pior. (Fortaleza, EqNASF, 
F14, GF) 

 

Se era para fazer uma mudança dessa forma, era melhor ter deixado como 
estava. Não ajudou não, mas aconteceu. (Fortaleza, EqNASF, F15, GF). 

 

Assim como os profissionais do Crato, os de Fortaleza também apontaram a 

ausência de materiais, estrutura e transporte para a realização do trabalho e ressaltaram as 

negociações que são realizadas para que o trabalho possa acontecer. 

No que se referem ao registro das informações, os profissionais do NASF utilizam 

o Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) para comunicar, mensalmente, a coordenação do 

NASF acerca das suas ações. Em outra ficha (ANEXO D), os profissionais inserem suas 

produções diárias de forma individual, contemplando o registro de Atendimentos/ 

Procedimentos (consulta/avaliação; terapia individual; interconsulta; práticas integrativas e 

complementares; reabilitação física; visita domiciliar – sem PTS; outros), de 
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encaminhamentos para atenção especializadas e solicitação de exames, de Ações de 

Matriciamento (elaboração de PTS, discussão de caso clínico, reunião com ESF, visita 

domiciliar – com PTS, atividades de educação permanente, outros), de Atividades em Grupo 

(terapia de grupo, oficina, atividade física/práticas corporais, atividade educativa na 

comunidade, atividade educativa no CSF), e reuniões.  

O registro de algumas dessas informações, como as do BPA, são incorporadas a 

produção das unidades de saúde e os dados produzidos pela segunda ficha são compilados 

pela SER V e entram no relatório de gestão da regional, mas também é enviada para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.  

Em síntese, a inserção do NASF na capital do estado se deu em meio ao desafio 

de estruturar equipes em uma rede de saúde complexa, da qual evidenciavam-se fragilidades 

de infra estrutura, de acompanhamento das equipes e de suporte teórico-prático para a 

estruturação dos seus processos de trabalho. 

 

 

4.3 – Sobral 

 

Figura 8: Limites de Sobral 

 

Fonte: Google Maps 

 

Sobral situa-se no noroeste do estado do Ceará e localiza-se a 238 quilômetros da 

capital Fortaleza (SOBRAL, 2011). Apresenta uma população de 188.233 habitantes e 

densidade demográfica de 88,67 habitantes por Km² (IBGE, 2010) e a sua divisão territorial é 

constituída de 13 distritos: Sobral/sede, Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, 
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Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Rafael Arruda, São José do Torto e Taperuaba (IBGE, 

2012).  

A cidade compõe a Macrorregião de Saúde de Sobral e é a sede da 11ª CERES do 

estado do Ceará e possui cobertura de 100% da Estratégia de Saúde da Família. 

Sobral é uma cidade de interior de grande porte. É conhecida pelo clima quente e 

pela valorização do progresso. Na ocasião da minha visita, a cidade de Sobral apresentava 

muitas obras por conta da instalação dos Veículos Leves sobre Trilhos - VLT. O trânsito da 

cidade se assemelha ao de uma cidade grande, com muitos semáforos e bastantes 

motocicletas. 

O município de Sobral até o ano de 1997, segundo Gomes (2007), contava com 

um modelo de saúde hospitalocêntrico centrado na instituição de saúde Santa Casa de 

Misericórdia. Alguns serviços de atenção primária eram encontrados na Santa Casa de 

Misericórdia, como prevenção do câncer ginecológico, e também em centros de saúde do 

estado, com atenção às doenças como tuberculose e hanseníase. 

O ano de 1997 é um marco na história da Atenção Primária à Saúde em Sobral. 

Neste ano foi realizada a I Oficina de Planejamento Estratégico do Sistema Local de Saúde de 

Sobral, com a participação de diversos atores, e culminou na realização do primeiro Plano 

Municipal de Saúde de Sobral. Esse plano apresentava um detalhamento estratégico para o 

processo de construção do Sistema Local de Saúde de Sobral, fundado na mudança do modelo 

de atenção à saúde por meio de uma abordagem que considerava a saúde como qualidade de 

vida e valorizava a organização dos serviços com base territorial, além da formação dos 

profissionais (GOMES; ANDRADE, 2000). 

A atenção primária passava a ser a porta de entrada prioritária do sistema e como 

estratégia de organização desses serviços, implantando-se o então Programa de Saúde da 

Família a partir de um processo de territorialização e definição das populações adscritas 

(GOMES; ANDRADE, 2000). 

Dois anos depois da implantação da Estratégia de Saúde da Família, foi 

implantada em Sobral a Residência em Saúde da Família, para médicos e enfermeiros, em 

parceria com a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. A sua criação ocorreu porque 

“fazia-se necessário corrigir com urgência as deficiências de conhecimentos, habilidades e 

práticas dos membros das equipes de saúde da família em atenção básica de saúde” 

(XAVIER, 2003, p. 26) para garantir a mudança do modelo de atenção à saúde.  

O modelo de formação em Residência em Saúde da Família segue o método, já 

discutido anteriormente, da Tenda invertida. No ano de 2001, esta residência incluiu outras 
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categorias profissionais, como psicologia, fisioterapia, medicina, enfermagem, medicina, 

farmácia, serviço social, educação física, terapia ocupacional e nutrição (NEPOMUCENO, 

2007). 

Neste ano também foi criado o Instituto para o Desenvolvimento de Tecnologias 

em Saúde da Família, instituição mantenedora da Escola de Formação em Saúde da Família 

Visconde de Sabóia – EFSFVS e a inauguração das instalações físicas da Escola.  

A EFSFVS compõe o Sistema de Saúde Escola de Sobral e até hoje é responsável 

pelas ações de educação permanente no município. Segue uma proposta pedagógica baseada 

nos princípios da formação por competência, da Educação Permanente em Saúde 

(organização do processo educativo a partir do processo de trabalho), da Educação Popular e 

da promoção da saúde (SOARES et al, 2008). 

A 5ª turma de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da EFSFVS foi 

organizada a partir do Plano Municipal de Implementação dos Núcleos de Atenção Integral a 

Saúde da Família, o NAISF, já citado anteriormente. Essa turma, que teve vigência entre os 

anos de 2005 a 2007, compôs cinco NAISF distribuídos pelos territórios de saúde da família 

do município (ARAÚJO, 2007).  

Segundo Nepomuceno (2007), nesses núcleos foram desenvolvidos trabalhos 

interdisciplinares para dar suporte à prática sanitária em um território amplo definido pelo 

município, atuando junto a 9 ou 10 equipes básicas de saúde da Família em atividades de 

formação em serviço.  

Essa experiência, imediatamente antecessora ao NASF, inclusive por se basear em 

uma Portaria Ministerial (Portaria GM/MS nº  1.065, de 04 de julho de 2005), teve um papel 

importante na consolidação de diversas categorias profissionais na atenção primária à saúde 

do município.  

Em 2008 o NASF foi implantado no município de Sobral. As equipes de NASF, 

em número de seis, foram compostas para atuar no apoio a oito EqSF, tanto da sede do 

município quanto nos distritos. 
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Quadro 8- Composição equipe NASF. Sobral. 2012.  

NASF 1 -EQUIPE: Assistente social; 

Terapeuta ocupacional; Fisioterapeuta; 

Nutricionista; Educador Físico; Ginecologista. 

NASF 2 - EQUIPE: Assistente social; 

Terapeuta ocupacional; Fisioterapeuta; 

Nutricionista; Educador Físico; Pediatra. 

NASF 3 - EQUIPE: Assistente social; 

Fisioterapeuta; Psicólogo; Educador Físico; 

Pediatra. 

NASF 4 -EQUIPE: Assistente social; 

Fisioterapeuta; Psicólogo; Nutricionista; 

Farmacêutico 

NASF 5 -EQUIPE: Assistente social; 

Fisioterapeuta; Nutricionista; Psicólogo; 

Farmacêutico. 

NASF 6 - EQUIPE: Assistente social; 

Terapeuta ocupacional; Nutricionista; 

Farmacêutico; Ginecologista.  

Fonte: Atenção Básica/Sobral (2012). 

 

A distribuição do NASF no município compõe a primeira diferença entre o 

processo do NASF e da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF), já que 

esta última atuava apenas na sede e em territórios de duas Unidades de Saúde da Família. A 

composição das equipes apresentava uma única diferença da RMSF: as equipes de NASF não 

contavam com o profissional da fonoaudiologia. 

Apesar de na descrição oficial das equipes, o profissional médico ser citado, o 

mesmo não atua em conjunto com os demais profissionais da equipe. Esses profissionais 

atuam em uma perspectiva diferente, pois atuam como preceptores de especialidades e podem 

atuar em mais unidades do que a equipe de NASF a qual está vinculado. Os profissionais 

médicos preceptores tem uma agenda periódica mensal nas unidades de saúde e tanto podem 

realizar o atendimento de pessoas agendadas pelos demais profissionais, como podem realizar 

atendimentos compartilhados junto aos médicos das EqSF de casos mais complexos 

identificados pelos mesmos.  

As equipes de NASF em Sobral, em sua maioria, não são mais as mesmas do 

processo de inserção inicial, tanto por conta da temporalidade do contrato (antes de um ano 

prorrogável por mais um, e agora de dois anos), como pela instabilidade no emprego, o que 

faz com que os profissionais optem por emprego em outros serviços. 

Sobral foi um dos primeiros municípios do país a implantar os Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família, ainda em 2008, ano em que a portaria foi lançada. Esse fato, aliado a 

transferência de uma profissional que auxiliou no processo de construção do NASF no 

município para o Ministério da Saúde em Brasília, possibilitou a escolha de Sobral para ser 

um dos cenários de validação do Caderno de Atenção Básica com as Diretrizes do NASF. 
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Segundo os profissionais que vivenciaram essa experiência, a validação aconteceu 

na cidade de São Paulo e em Sobral. Os capítulos do Caderno de Atenção Básica foram 

apresentados aos profissionais em oficinas, nas quais os participantes foram divididos em 

grupos por eixo temático do NASF, com o objetivo de discutir o conteúdo apresentado e 

fornecer contribuições baseadas na experiência já adquirida por esses profissionais na prática, 

como podemos visualizar no relato abaixo:  

Eles [técnicos do Ministério da Saúde] queriam que cada grupo tivesse um 

profissional do NASF, que estava vivenciando o processo, porque ele tinha 
que ver o que sentia falta. O que ele desejaria que tivesse em um caderno. O 

que ele queria encontrar em um caderno para orientar o serviço dele, né? 

(Sobral, gestor, S2, EI). 
 

O caderno com as diretrizes do NASF foi finalizado em 2009 e os profissionais de 

Sobral receberam uma versão preliminar desse material neste período, entretanto, esse 

material só foi publicado oficialmente em 2010.   

Ao se inserirem no NASF do município, os profissionais foram apresentados às 

Unidades de Saúde que iriam atuar, entretanto, não havia sido previsto um processo de 

territorialização para a sua chegada. Na mesma época, uma nova turma de Residência 

Multiprofissional estava chegando e estavam realizado territorialização nas Unidades de 

Saúde da sede do município. Após discussão e consenso entre a gestão e os trabalhadores do 

NASF, decidiu-se que os profissionais do NASF realizariam a territorialização nas Unidades 

de Saúde da Zona Rural.  

 
Teve até uma confusão no começo porque a gente não conhecia muito bem a 

política e nem foi passado direito pra gente e a gente já foi logo jogado direto 
nos territórios. Só que, teve um determinado momento, acho que foi um mês 

depois, que a gente teve que voltar, fazer territorialização (Sobral, EqNASF, 

S16, GF). 

 

Esse processo só foi possível para os profissionais que adentraram ao NASF em 

2008, no início do processo de implantação. Os profissionais que foram chegando depois 

desse período, não tiveram a oportunidade de vivenciar processos de territorialização e de 

conhecimento das comunidades com as quais iriam trabalhar.  

A importância do processo de territorialização foi levantada por diversos atores do 

município, e alguns apontam que há uma proposta de realizar uma nova territorialização para 

que os profissionais do NASF se apropriem mais do território e conheçam as possibilidades 

dos locais onde atuam.  
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A territorialização aconteceu a quatro anos por quem iniciou, mas a gente 

sabe que os equipamentos mudam e está na hora de ser feita. A coordenação 

nova já viu isso. (Sobral, EqNASF, S6, GF). 

 

O processo de chegada das equipes do NASF nas Unidades de Saúde da Família 

de Sobral também foi marcada por uma intensa demanda de atendimentos individuais 

especializados e pela dificuldade de instaurar as ações de apoio matricial. Além disso, as 

limitações com estrutura física, materiais e recursos para a realização do trabalho também 

dificultou a construção inicial dos processos de trabalho. 

Nesse período, os profissionais do NASF também foram questionados acerca das 

suas funções em comparação com os profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família. Os profissionais das Unidades de Saúde confundiam as equipes e questionavam os 

motivos pelos quais os profissionais do NASF estavam mais ausentes, pois não 

compreendiam ainda que os mesmos autuavam junto a um número maior de unidades.  

No período inicial de inserção, o NASF contava com um coordenador que tinha 

um tempo dedicado para as equipes, mas tendo em vista a demanda com o processo de 

implantação, a coordenação do NASF passou a contar com dois profissionais. Além disso, as 

equipes de NASF contavam com os apoiadores, que eram profissionais contratados pela 

EFSFVS e dedicavam uma parte do seu tempo no acompanhamento das equipes de NASF.  

Os apoiadores frequentavam as Unidades de Saúde, acompanhavam algumas 

atividades e possuíam encontros periódicos para discutir os desafios encontrados no processo 

de inserção do programa.  Além disso, possuíam a função de intermediar processos junto a 

equipes com as quais o NASF estava tendo dificuldades de comunicação ou de implantação 

das ações.  

Os profissionais do NASF contaram com os apoiadores até meados de 2012, 

quando, após uma reestruturação, o modelo de acompanhamento dos profissionais mudou. Os 

apoiadores foram substituídos pelos tutores de território que possuíam a função de 

acompanhar todos os profissionais do território, neles incluídos equipes de saúde da família, 

residentes e profissionais do NASF.  

Essa alteração se deu tanto com um primeiro objetivo de integrar as diferentes 

equipes inseridas em um mesmo território, facilitando a inserção comunitária e o 

planejamento conjunto das ações locais, como também foi impulsionada pela alteração do 

financiamento de preceptoria da Residência Multiprofissional, que deixou de ser de 

responsabilidade do Ministério da Saúde e passou a ser do município. Diante dessas 
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demandas, os gestores do município optaram por unificar as supervisões que aconteciam para 

equipes em separado para o acompanhamento dos tutores por território. 

 

Tanto que se viu que era necessário não só para o NASF, mas para o 
território, mesmo, que hoje é o tutor. Então cada tutor tem dois territórios ou 

três; eles acompanham tanto o NASF como as residências; porque até para 

criar esse link entre NASF e residência, porque em alguns territórios também 
acontecia de o NASF trabalhar isolado da residência, então isso varia muito, 

lógico, com a equipe, com a gerência, com o NASF, com a equipe da 

residência (Sobral, gestor, S2, EI). 
 

Com a divisão, os profissionais do NASF que antes contavam com um apoiador, 

passaram a contar com dois ou três tutores dos territórios que estão inseridos. 

 

A gente sentiu muito essa mudança. Isso para nós foi um baque (...) Nem 

sempre ele dá pra estar aqui nas reuniões, inclusive de janeiro para cá, a 
gente só conseguiu até agora ter uma. Até pela dificuldade de pegar essas 

três pessoas e reunir em um dia só porque cada uma tem uma agenda louca, 

né? Então pra gente o que aconteceu? Foi uma grande perda (Sobral, 
EqNASF, S6, GF). 

 

No papel, na teoria, existe o tutor de território, que é para a equipe NASF e 

residência, mas na prática o tutor de território é tutor da residência. Ele 
está na tutoria para a residência. Nós acabamos ficando soltos. A gente que 

tinha 8h semanais [com o apoiador], não temos mais é nada. Então a gente 

se apoia um no outro sabe? (Sobral, EqNASF, S9, GF). 
 

Os profissionais do NASF possuem no seu cronograma uma série de espaços 

destinados à gestão do trabalho em saúde, dentre essas podemos destacar: rodas de gestão das 

unidades de saúde; rodas de gestão da equipe de NASF; roda do NASF com todos os 

profissionais do NASF do município; espaços de educação permanente, entre outros.  

As rodas de gestão se configuram como espaços que acontecem semanalmente 

nas Unidades de Saúde de Sobral e seguem o método Paidéia (CAMPOS, 2000a), com o 

objetivo de socializar informações do serviço, planejar ações e discutir algum tema em um 

espaço de educação permanente. 

A roda de equipe do NASF acontece mensalmente e é específica para os 

profissionais de cada equipe, com o objetivo de pactuar ações e estruturar processos de 

trabalho, bem como consolidar dados relativos a atividades realizadas durante o mês.  

A roda com os profissionais do NASF do município tem o objetivo de afinar as 

ações entre as diferentes equipes, pactuar atividades no âmbito do município, bem como 

discutir assuntos que envolvem a política no município. 
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Podem existir também as rodas de categorias, que são específicas de cada 

profissão, nas quais são discutidos aspectos, dificuldades e particularidades daquela categoria 

na ESF. A periodicidade desse espaço é pactuada entre os profissionais da categoria, mas os 

mesmos tem liberação do trabalho para participar desse espaço.  

O espaço intitulado ‘educação permanente’ inicialmente foi visto pelos 

profissionais como um ambiente distante das suas realidades. Esse espaço acontece de forma 

específica para os diferentes grupos de profissionais de saúde do município. A “EP do 

NASF”, como é usualmente conhecida, teve início, praticamente concomitante, à inserção do 

NASF e somente no último ano os profissionais passaram a apontar a necessidade de construir 

conjuntamente esse espaço com a EFSFVS. A partir dessa sinalização, os profissionais 

passaram a escolher os assuntos e foram elencadas uma série de necessidades de temas a 

serem abordados em um cronograma.  

 
A gente pactuou essa necessidade e com base nisso foi feito um cronograma 
pensando nessas necessidades, porque antes era a demanda que vinha da 

escola [EFSFVS] e muitas vezes não era proveitoso, pois às vezes aquilo 

não condizia com a nossa realidade de jeito nenhum. E acabava a gente 

ficando disperso mesmo, porque aquilo não interessava, eu nem reconhecia 
aquilo. Acho que agora tem sido mais produtivo (Sobral, EqNASF, S16, 

GF). 

 

Os primeiros profissionais que compuseram o NASF foram estimulados a cursar a 

Especialização em Saúde da Família da EFSFVS gratuitamente, o que gerou importantes 

produtos teóricos sobre o NASF do município, disponibilizados na biblioteca da Escola. 

Desde a época do NAISF, foi criado por uma equipe multiprofissional de Sobral o 

Sistema de Informação do NASF – SINAI, com o objetivo de registrar as atividades dos 

profissionais. A criação foi realizada uma vez que o registro das informações destes 

profissionais no Sistema de Informações da Atenção Básica não possibilitava o 

monitoramento das ações, já que não era possível identificar as ações específicas dessas 

equipes (FROTA, LINHARES; MELO, 2011). 

Posteriormente, com a criação do NASF, o SINAI foi incorporado por esses 

profissionais e os mesmos registram suas informações tanto em Mapas de Atendimentos 

Diários (ANEXO E), quanto em fichas especiais para registro no SINAI específicos por 

categoria, nas quais são inseridas informações acerca do perfil da clientela, dos tipos de 

atendimentos, procedimentos e encaminhamentos realizados. 



96 
 

Apesar de possuir uma importante estrutura de registro de informações, o 

município de Sobral tem utilizado pouco as informações que produzem para subsidiar 

mudanças e refletir acerca dos processos de trabalho do NASF. 

O SINAI é alimentado mensalmente, entretanto, não é disponibilizado para os 

profissionais e nem é utilizado pelos coordenadores e tutores no processo de 

acompanhamento dos indicadores do trabalho do NASF. A utilização dos dados do SINAI só 

foi utilizada para subsidiar alguns trabalhos de profissionais do NASF na Especialização em 

Saúde da Família já citada anteriormente. 

  



97 
 

CAPÍTULO V 

 “VOCÊ QUASE QUE SE JOGA E NINGUÉM TE ABRAÇA”: DESAFIOS NA 

CONSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO NASF 

 

Avaliamos como sendo importante destacar o tema ‘processos de trabalho em 

saúde’, por entender que é por meio dele que a política vem assumindo diversas configurações 

ao longo do tempo pelo país. Além disso, vale ressaltar que as diretrizes do NASF (BRASIL, 

2010) oferecem destaque especial a essa discussão, buscando direcionar seus atores a 

compreender as ações, responsabilidades e ferramentas a serem operacionalizada na execução 

do trabalho.  

O trabalho é, segundo Engels (1876), a condição básica de toda a vida humana, 

em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de mediação entre o homem e a natureza, no qual o 

homem por sua própria ação, media, regula e controla sua relação com a natureza. Ao atuar, 

por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao 

mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1996). 

Segundo Marx (1996), no processo de trabalho, a atividade do homem opera uma 

transformação no objeto sobre o qual atua, por meio de instrumentos de trabalho, para a 

produção de produtos, e essa transformação está subordinada a um determinado fim. Portanto, 

os elementos simples do processo de trabalho são: a atividade orientada a um fim, isto é, o 

próprio trabalho; o objeto de trabalho, ou seja, o objeto a que se aplica o trabalho; e os 

instrumentos ou meios do trabalho. 

Ao analisar os elementos contidos no processo de trabalho em saúde, Mendes-

Gonçalves (1994), a partir da prática médica, propõe os seguintes elementos: o trabalho em si 

(a prática médica) destina-se à apreensão do objeto de trabalho (necessidades humanas de 

saúde) por meio de um saber, que se desdobra em técnicas materiais e não materiais 

(instrumentos de trabalho).  
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Quadro 9 - Conceituação de processo de trabalho 

 

Fonte: Marx (1983); Mendes-Gonçalves (1992).  

 

O trabalho em saúde não se realiza sobre coisas, sobre objetos, como acontece na 

indústria. Ao contrário, dá-se sobre pessoas, com base numa inter-relação em que o 

consumidor contribui no processo de trabalho e é parte desse processo. O consumidor fornece 

valores de uso necessários ao processo de trabalho (informações acerca da sua história e 

aplicação das normas e prescrições sugeridas) em um processo de profunda inter-relação entre 

quem consome o serviço e quem o presta (NOGUEIRA, 2007). 

O objeto de trabalho em saúde é histórico e socialmente construído ao longo do 

tempo. Também é determinado pela perspectiva teórica e ideológica do trabalhador que 

produz a atenção à saúde. Assim, ao longo da história, o corpo humano já foi objeto de 

trabalho em saúde, operado pela ótica positivista de normalidade (ainda hegemônica), bem 

como atualmente, onde as necessidades humanas de saúde são consideradas objeto de atenção 

(concepção contra hegemônica).  

 As necessidades humanas de saúde estão relacionadas aos determinantes do 

processo saúde e doença e expressam cultura, valores e desejos de sujeitos individuais e 

coletivos que consomem os serviços. Elas são mais do que a ‘falta de algo’ para possuir 

saúde. Pelo contrário, as necessidades de saúde, enquanto necessidades sociais dos 

indivíduos, como expressão histórica de movimento que assumem como iníquas certas 

condições sociais, são potencialidades (STOTZ, 1991).  

Os instrumentos de trabalho também são específicos de cada época, pois são 

coerentes ao objeto sobre o qual se intervém. Essa dimensão do processo de trabalho será 

discutida no próximo capítulo no qual nos debruçaremos na análise das reflexões acerca dos 

instrumentos e estrutura de trabalho na inserção do NASF. 

Como vimos, os NASF foram implantados para atuar em conjunto com as EqSF, 

compartilhando saberes e práticas na busca pela integralidade da atenção e pela resposta 
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resolutiva às necessidades de saúde da população. Para isso, sua atuação deve ter como eixo 

central o trabalho interdisciplinar. 

Na proposta do NASF, a interdisciplinaridade é entendida como o trabalho em 

que diversas ações e práticas se complementam por meio da interação dinâmica entre os 

saberes. É considerada também como uma atitude de permeabilidade aos diferentes 

conhecimentos que podem auxiliar no processo de trabalho (BRASIL, 2010). Por isso,  

 

implantar o Nasf implica, portanto, a necessidade de estabelecer espaços 
rotineiros de reunião para pactuar e negociar o processo de trabalho: 

discussão de casos, definição de objetivos, critérios de prioridade, gestão das 

filas de compartilhamento (encaminhamento), critérios de avaliação dos 
trabalhos, resolução de conflitos etc. Nada disso acontece automaticamente e 

torna-se necessário que os profissionais assumam sua responsabilidade na 

cogestão e os gestores coordenem esses processos, em constante construção, 
do trabalho transdisciplinar (BRASIL, 2010, p.15).  

 

O documento que sistematiza as diretrizes do NASF utiliza-se de muitos termos 

para designar o trabalho compartilhado/interdisciplinar. No trecho acima, por exemplo, utiliza 

o termo transdisciplinar, mas ao longo do texto utiliza também o trabalho multidisciplinar, 

trabalho em equipe, atuação multiprofissional, colaboração, coprodução, apoio, construção 

compartilhada, entre outros.  

A disciplinaridade foi uma estratégia de organização histórico-institucional da 

ciência, baseada na fragmentação do objeto e numa crescente especialização do sujeito 

científico. (ALMEIDA FILHO, 1997) aponta que a partir desta, foram produzidos campos 

disciplinares cada vez mais, rigorosamente, delimitados, onde se valorizava a especialização 

─ tanto no sentido de criação de novas disciplinas científicas quanto na direção de 

subdivisões internas nos próprios campos disciplinares ─ e, no campo das práticas sociais, 

novas profissões foram criadas. 

O autor faz uma discussão dos distintos termos que objetivam integrar disciplinas 

no contexto da Saúde Coletiva. Segundo ele, a multidisciplinaridade é o conjunto de 

disciplinas que, simultaneamente, tratam de uma dada questão, problema ou assunto, sem que 

os profissionais implicados estabeleçam entre si cooperação técnica ou científica (ALMEIDA 

FILHO, 1997). 

Já a interdisciplinaridade se estabelece por meio de uma temática comum que 

mediatiza os discursos disciplinares e coordena o campo disciplinar. É entendida como 

estrutural, havendo reciprocidade, enriquecimento mútuo, com uma tendência a 
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horizontalização das relações de poder entre os campos implicados (ALMEIDA FILHO, 

1997).  

A transdisciplinaridade, modalidade defendida pelo autor para atuação na saúde 

coletiva, trata-se do efeito de uma integração das disciplinas de um campo particular sobre a 

base de uma proposição geral compartilhada, em que há a criação de um campo novo que 

idealmente desenvolverá uma autonomia teórica e metodológica perante as disciplinas que o 

compõem (ALMEIDA FILHO, 1997). 

O autor defende que não são os campos disciplinares que interagem entre si, mas 

sim que os sujeitos os constroem na prática científica cotidiana, sendo, portanto, seus agentes 

institucionais representativos. Por isso, a transdisciplinaridade seria a proposta mais coerente 

já que não possibilita somente a comunicação de campos disciplinares, mas o trânsito dos 

sujeitos dos discursos.  

Seguindo outra vertente, mas apontando também a importância dos sujeitos na 

coprodução dos saberes, Soares (2012) e Ellery (2012) defendem que o termo 

interprofissionalidade seria mais adequado para a análise do trabalho em equipe na Estratégia 

de Saúde da Família, pois “o sufixo ‘disciplinar’ será sempre relativo ao campo dos saberes, e 

‘profissional’ ao das equipes e seus serviços” (FURTADO, 2007, p. 245). Assim, o termo 

interprofissionalidade seria o correlato de interdisciplinaridade no campo das práticas em 

saúde. 

A interprofissionalidade se operacionaliza por meio do trabalho em equipe que é 

uma metodologia de trabalho em saúde adotada em substituição a atuação profissional isolada 

e independente. Segundo Peduzzi (2007), o trabalho em equipe tem na origem tanto na 

racionalização da assistência, no sentido de garantir a melhor relação custo-benefício do 

trabalho médico e ampliar o acesso e a cobertura da população atendida, quanto na 

necessidade de integrar disciplinas e profissões, entendidas como imprescindível para o 

desenvolvimento das práticas de saúde a partir de uma concepção ampliada.  

O trabalho em equipe constitui-se como uma rede de relações entre pessoas, 

relações de poderes, saberes, afetos, e desejos, onde existem tarefas visíveis (faladas) e 

invisíveis (não ditas), que se modificam e que precisam ser combinadas e conhecidas 

(FORTUNA et al, 2005). 

Em busca do trabalho conjunto – no qual o NASF deve atuar em parceria com as 

equipes de saúde da família – as diretrizes do NASF apontam que a 
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(...) equipe do Nasf, ao entrar nas Unidades de Saúde da Família, tem como 

tarefa primeira o estabelecimento de um vínculo de confiança com os 

profissionais para integrar-se ao cotidiano das equipes e para o 
desenvolvimento do trabalho. Integrar uma equipe é mais do que, 

simplesmente, agregar e somar funções para se alcançar um objetivo 

comum. Uma equipe integrada proporciona aos seus componentes o debate 

das ideias, o desenvolvimento da capacidade criadora e a consciência crítica, 
sendo esses elementos fundamentais para o estabelecimento do verdadeiro 

vínculo de equipe, no espaço interdisciplinar (BRASIL, 2010, p. 40) – grifos 

nossos.  
 

Como previsto nas diretrizes, as equipes de NASF, ao adentrarem nas unidades de 

saúde, foram em busca das EqSF na tentativa de pactuação do trabalho conjunto. Entretanto, 

essa aproximação inicial não foi fácil e os profissionais apontam alguns elementos que 

dificultaram esse processo, os quais, discutiremos a seguir. 

Observou-se no campo que as equipes de Saúde da Família, ao serem informadas 

de que receberiam o apoio de uma equipe multiprofissional, sem saber ao certo como cada 

equipe iria funcionar, criaram expectativas em torno do modelo que melhor responderiam as 

suas necessidades. 

Inicialmente, as equipes ficaram satisfeitas por terem sido contempladas com a 

proposta, já que todas evidenciaram a necessidade de ampliação do escopo de profissionais da 

ESF. Entretanto, em suas expectativas, a proposta de trabalho em equipe com colaboração 

interprofissional não estava prevista. As mesmas se estruturavam a partir da lógica que foram 

ensinados, que propõe que “cada um cuida da sua parte”, ou seja, a lógica da 

profissionalidade discutida anteriormente. 

Assim, somado a todas as dificuldades inerentes a implantação de uma proposta 

inédita em distintos contextos, a construção dos processos de trabalho do NASF se forjou a 

partir da disputa entre o modelo ideal proposto pelo Ministério da Saúde e o modelo 

idealizado de atuação produzidos pelas EqSF. Esse processo de tensionamento gerou 

resistências que dificultaram a implantação da politica, como veremos a seguir. 

 

5.1- Resistências quanto ao formato proposto de equipe itinerante  

 

Observou-se nas entrevistas que, no modelo idealizado pelas EqSF, cada NASF 

estaria vinculado a uma EqSF ou a uma Unidade de Saúde. Entretanto, no período inicial da 

implantação, as equipes de NASF estavam vinculadas a no mínimo oito e no máximo vinte 

equipes de saúde da família (BRASIL, 2008) e, assim sendo, deveriam atuar em mais de uma 

Unidade de Saúde. No Crato, por exemplo, todas as equipes no período da pesquisa apoiavam 

oito equipes situadas em oito Unidades de Saúde distintas.  Somente no ano passado, por 
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meio da publicação da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011), o número de 

vinculação diminuiu, ficando de oito a quinze equipes de saúde da família, mas sem 

apontamento com relação ao número de Unidades.  

A expectativa de atuação exclusiva foi frustrada e gerou decepção nos 

profissionais da EqSF, como podemos ver nos relatos a seguir: 

 
A expectativa era enorme. A expectativa, na minha experiência, foi maior 

do que o próprio resultado que a gente podia dar. Talvez isso gerou muita 
esperança. Ah, chegou e vai resolver muita coisa só que a gente esbarrou na 

limitação quelei diz que a gente tem de oito até no máximo vinte equipes e 

mesmo a gente cobrindo o mínimo esse suporte ainda não é o que a unidade 

necessita. (Crato, EqNASF, C23, EI). 
 

Quando eu soube da noticia do NASF eu disse ótimo! Mas não sabia que ia 

ser a cada 15 dias (Crato, EqSF, enfermeira, C27, EC). 
 

O modelo de NASF que está hoje em dia ele não consegue dar uma resposta 

completamente viável porque você imagine. Um NASF para três unidades. 

Aqui em fortaleza tem NASF que tem só duas unidades, mas a grande 
maioria são três a quatro. Então você faça ideia que uma unidade dessa, ela 

não trabalha só com a população adscrita dela.Ela sempre trabalha com 

uma população a mais. (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 
 

Eu, no momento, eu achei assim “ô, que bom!”. Eu imaginei assim, vai ter 

tudo isso, então vai ser melhor para a comunidade, né? Para os pacientes 
do bairro e também para a gente quando precisar. Eu achei que eles iam 

ficar fixos. Mas depois não foi bem isso que a gente estava pensando. (...) 

Eles dão apoio. E até agora graças a deus estou achando muito bom. 

(Fortaleza, EqSF, ACS, F5, EI). 
 

Essa expectativa se deu em parte pela comparação com a inserção das equipes de 

Saúde Bucal na ESF que se incorporaram no ano 2000, seis anos depois da criação do então 

PSF. Nas diretrizes iniciais (BRASIL, 2000), cada equipe de Saúde Bucal da modalidade I 

deveria estar vinculada em média a 6.900 habitantes; cada equipe da modalidade II deveria ser 

atrelada a duas equipes de saúde da família; já a modalidade III poderia ser implantada 

vinculada a uma ou duas equipes de saúde da família.  

Tais quantitativos populacionais de vinculação das equipes de saúde bucal, 

demonstram uma relação bastante inferior ao que foi proposto para o NASF, pois se 

considerarmos que cada equipe tenha em média quatro mil habitantes, sendo que em muitos 

lugares esse número é bastante superior (BRASIL, 2005d), cada equipe de NASF estaria 

vinculada a 32.000 habitantes.  

Algumas falas inclusive apontam o NASF compartilhando a mesma tendência das 

equipes de saúde bucal: 
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Para nós da odontologia, a gente surgiu com o PSF depois, até no inicio era 

bem distante a odontologia do PSF em si, porque não existia. Depois foi 
criada uma equipe de saúde bucal pra duas de saúde da família, ai era uma 

coisa assim... Bem, hoje como é o NASF? Bem mais distante porque minha 

expectativa é que o NASF seja mais incorporado ainda à equipe de saúde da 
família, eu acho que, eu acho que a tendência vai ser essa. (Fortaleza, 

EqSF, dentista, F3, EI). 

 

Mas eu acho que é uma coisa que, assim como o dentista, agora são dois, é 
um dentista para duas equipes ou um dentista para uma equipe. Eu acho que 

vai acabar sendo uma equipe multi desta, pelo menos, para uma unidade de 

saúde. O nosso vinculo, tudo melhora. Porque o vinculo é muito importante 
no nosso trabalho. (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

O NASF tem que atender com a referência do médico. Ai fica difícil porque 

a maior parte dos atendimentos que a gente faz não é feito dessa forma. A 

gente foge disso. Era bom se fosse como o dentista. Não precisa o médico 

referenciar o atendimento. E porque precisa para o fisioterapeuta? Para o 

assistente social? Para o farmacêutico? (Crato, EqNASF, C16,GF). 

 

Destacamos aqui que os três municípios pesquisados adotavam o número mínimo 

de vinculação das equipes de NASF com as EqSF, que no período da pesquisa era de oito 

EqSF para cada EqNASF, todavia, mesmo com essa definição as dificuldades da atuação 

itinerante eram, constantemente, relatadas, como podemos visualizar a seguir:  

 

Eu acho que, na minha opinião assim, eu acho que já tá com um certo tempo 

que o NASF ele não tem aquele vínculo tão grande com a comunidade, né? 
Eu acho que uma das coisas que seria muito importante, o profissional ficar 

mais fixo naquela comunidade (Fortaleza, EqSF,  médico, F2, EI). 

Outra coisa que eu vejo também é a dificuldade de vínculos. Por que é que 
tem dificuldade de vínculos entre equipe e a própria comunidade? Por 

demanda de tempo, são muitos territórios e aí é uma dificuldade (Sobral, 

EqSF, enfermeiro, S25, EI). 

 

As críticas com relação ao desenho proposto para a atuação dos NASF não 

ficaram restritas apenas às EqSF. Gestores e profissionais do NASF também apontam a 

dificuldade de operacionalização do trabalho por conta da quantidade de equipes de referência 

e o constante deslocamento entre as unidades: 

 

Essa falta de vínculo com a unidade a gente nem consegue personalizar a 

função. Porque se o médico mudar e eu não tiver a curiosidade de ir atrás 
eu não vou ficar sabendo. Eu sei quem é, porque eu sei quem é, mas eu 

nunca vi. Faz oito meses que eu tô nessa área aqui e eu nunca vi o médico 

daquela unidade, porque não está lá no dia que eu tô. (Crato, EqNASF, C8, 
EC). 

 

E devido ao fato de que a gente tem que atender em cinco territórios, fica 

mais difícil. Vamos dizer que a gente queira atender em conjunto na 
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puericultura, e no dia da puericultura acontece de ser o dia que a gente não 

está naquela unidade? (Sobral, EqNASF, S17, GF). 

 
O que eu tô dizendo é do contato. Como é que o médico e a enfermeira vai 

entrar em contato? Vai vislumbrar que a gente está dentro da equipe? Se eu 

tô com um problema hoje e hoje é terça-feira. O dia do NASFfoi ontem, na 

segunda. E eu tenho que resolver esse problema com alguma ação. Eu vou 
começar a bolar, vou começar a pensar e vou começar a articular alguma 

coisa hoje e quando for terça-feira que vem eu já fiz isso aqui, eu já dei 

entrada, só com oolhar dele e muitas vezes gera até um sentimento de dizer: 
"é... eu estava precisando do NASF, mas não estava aqui, não me senti 

apoiado" (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

O modelo de NASF que está hoje em dia ele não consegue dar uma resposta 

completamente viável porque você imagine. Um NASF para três unidades. 

Aqui em fortaleza tem NASF que tem só duas unidades, mas a grande 

maioria são três a quatro. Então você faça ideia que uma unidade dessa, ela 

não trabalha só com a população adscrita dela, ela sempre trabalha com 

uma população a mais. (...) a gente faz de conta que está fazendo, mas é 

humanamente impossível você ver o andamento bom, o resultado legal. 

Mas não é porque o profissional não esteja fazendo não, é porque acaba se 

perdendo em meio a uma população que é tão grande. (...) O nosso vinculo, 

tudo melhora. Porque o vinculo é muito importante no nosso trabalho. 

(Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

Vimos que o trabalho em equipe pressupõe relação e compartilhamento de tarefas 

que precisam ser conhecidas e pactuadas (FORTUNA et al, 2005). Entretanto, questionamos: 

como conhecer e compartilhar diante de uma realidade tão limitadora, na qual o principal 

desafio é conseguir estabelecer vínculo entre os profissionais do NASF e os profissionais da 

ESF? 

Freitas (2011) e Soares (2012) discutem a importância dos espaços de encontros 

periódicos, como as reuniões semanais, como fator impulsionador do desenvolvimento do 

trabalho em equipe e do estabelecimento do vínculo e da comunicação necessária para a 

integração interdisciplinar. 

O vínculo, que é uma diretriz amplamente discutida e almejada no cenário da 

Estratégia de Saúde da Família, vem sendo, comumente, discutido sob a díade profissional- 

usuário. Entretanto, com a inserção de novos atores na ESF, faz-se necessário a ampliação 

desta discussão incluindo a tríade Equipe NASF – EqSF – Usuário.  

As diretrizes do NASF apresentam-se de forma que o profissional do NASF, 

assim como o das EqSF, faz parte da APS, e deve participar das ações no território com o 

objetivo de estabelecer um vínculo positivo com a população (BRASIL, 2010).  
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Sendo um profissional da APS, compreendemos que os mesmos deverão 

responder às suas orientações fundamentais: inserção territorial, integralidade da atenção e 

acompanhamento longitudinal. Ademais, a presença de outras três características, chamadas 

atributos derivados, qualificam as ações em APS: “a atenção à saúde centrada na família 

(orientação familiar), a orientação comunitária e a competência cultural” (BRASIL, 2010, 

p.9). 

Tais orientações parecem fazer parte de um consenso teórico que tem uma perfeita 

identificação com a concepção ideológica na qual o NASF se funda. Todavia, tais 

apontamentos – da APS e do NASF - se apresentam incongruentes ou difíceis de serem 

alcançados pelo desenho proposto para essas equipes. 

Os profissionais do NASF não podem ser percebidos como consultores, como 

aquele especialista que detém o conhecimento e “ensina” a equipe a lidar com as questões 

com as quais a mesma apresenta dificuldades. A equipe NASF possui importantes 

responsabilidades, como a ampliação da resolutividade e integralidade da atenção oferecida 

na ESF, que pressupõem a aproximação com os cenários e um envolvimento – afetivo e 

relacional – com os atores que compõem o contexto da ESF.  

A dificuldade em oferecer o apoio à distância tem sido minimizada, em parte, pela 

existência de comunicação por telefone em caso de uma demanda emergencial no qual a 

equipe de referencia necessite de uma discussão com o apoiador. Essa estratégia é prevista no 

modelo de apoio matricial, na qual o profissional de referência aciona o apoio matricial, “de 

preferência por meios diretos de comunicação personalizados, contato pessoal, eletrônico ou 

telefônico e não apenas por meio de encaminhamento impresso entregue ao paciente, 

solicitando-se algum tipo de intervenção” (CAMPOS; DOMITTI, 2005, p. 401).  

Entretanto, tal prática depende da motivação e interesse do profissional da EqSF 

para acionar o apoiador, assim como do apoiador responder com flexibilidade e resolutividade 

a demanda de apoio que recebe, com vistas a multiplicar as possibilidades de contato tão 

restritas por conta do tempo e do excesso de demandas. Este último, discutiremos no tópico 

seguinte.  

Outros dispositivos relatados para suprir a carência presencial dos apoiadores 

foram: a comunicação via prontuários, agenda no SAME (Serviço de Arquivamento Médico e 

Estatística) ou bilhetes deixados na unidade de saúde destinados ao NASF. Para ilustrar tais 

situações, apresentaremos as falas a seguir: 

Uma equipe multiprofissional. Agora não pode funcionar perfeitamente uma 

coisa que você vê o profissional de mês em mês, de dois em dois meses. A 
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única maneira de a gente se comunicar que a gente viu aqui, ela não [a 

enfermeira], ela tem mais contato com eles, mas comigo foi através dos 

prontuários. (Crato,EqSF, médico, C27, EC). 
 

Às vezes a gente procura e eles não estão aqui na unidade, ai a gente deixa 

agendado. Às vezes eu sinto uma dificuldade porque eu quero uma visita pra 

hoje, pra ontem, né? (...) eu já vou direto na agenda. Falo com as meninas 

do SAME e elas agendam (Sobral, EqSF, ACS, S24, EI). 

 
Eu acho, porque não tem um fluxo definido, a primeira limitação, não tem 

matriciamento, não tem segmento de alguns pacientes, que eu acho que 
precisa, matriciamento seria não pra todo mundo, mas pra paciente eu acho 

que precisaria. Eu acho que o fluxo, ele precisava do planejamento em 

conjunto, esse planejamento precisava e não acontece sistematicamente 
(Fortaleza, EqSF, médico, F2, EI).  

 

Esses meios de comunicação se mostram mais impessoais e reproduzem um 

modelo de distanciamento entre os profissionais que realizam o cuidado ao usuário. Tais 

formas de comunicação não produzem encontros, intersubjetividade e saberes. 

Araújo e Cardoso (2010) apontam que os diferentes modos de comunicação 

implicam diferentes formas de intervir na realidade analisada.  

 

No âmbito das políticas públicas de saúde, essas formas foram construídas 
historicamente, havendo sempre uma simetria e uma “cumplicidade” entre 

modelos de saúde e modelos de comunicação, estes legitimando e 

fortalecendo aqueles (p. 242).  

 

Os objetivos de construção compartilhada interprofissional sugeridos para o 

NASF não têm sido potencializados no formato proposto para o mesmo, esse fato tem gerado 

angústia dos profissionais envolvidos de ambas as equipes diante desse modelo, como 

podemos visualizar a seguir: 

 

Eu é que às vezes chego: “Vocês não podem estar comigo numa 

puericultura?” “A gente pode, a gente planeja depois”. E nunca 
planejamos. “Vamos fazer uma oficina sobre alimentação complementar, 

pra gente mostrar algumas coisas, umas texturas?” “Vamos!” E aí fica no 

âmbito do “Vamos!”, no campo da abstração. A gente tem essa dificuldade. 
(Sobral, EqSF, enfermeiro, S25, EI). 

 

 Outra dificuldade é essa também. Temos muitos territórios para dar conta, 

principalmente para o profissional de 20h. A gente tem mais essa 
dificuldade também. No caso da fisioterapia, pra gente conseguir dar uma 

maior assistência, a gente dividiu os territórios dos distritos e na sede a 

gente fica os dois, mas assim, é uma vez na semana para cada território, a 
gente conseguir dar conta. (Sobral, EqNASF, S16, GF). 

 

Eu fico com frustração às vezes porque a gente quer resolver determinado 

caso, uma coisa e ai não tem como. A gente tem uma vez na semana só. Uma 
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vez na semana só para atender um caso e os outros do território? (Sobral, 

EqNASF, S17, GF). 

 
Pra gente que já entende e já vive isso, essa dinâmica de estar uma vez no 

território, a gente já fica: “na próxima semana eu estou aqui, daqui a duas 

semanas eu estou aqui”. Porque pra gente é bem ai, mas às vezes pra 

situação,ter que esperar uma semana é crucial. (...) Eu acredito que todo 

mundo já se perguntou: poxa... se eu ficasse só aqui o meu trabalho seria 

diferente. Eu poderia dar uma assistência melhor, eu poderia me envolver 

mais com isso. Eu poderia conviver mais com aquilo. (Sobral, EqNASF,S20, 
GF). 

 

  A ampliação da resolutividade da atenção na ESF, que é apontada como o 

principal objetivo para a criação do NASF (BRASIL, 2010), não tem sido alcançada, pois os 

profissionais do NASF muitas vezes realizam ações pontuais, sem vinculação com as equipes 

ou com a comunidade e sem conseguir garantir a continuidade do cuidado ao longo do tempo. 

 Dessa forma, o distanciamento entre as ações previstas para a política e o que 

tem sido possível realizar na prática aumenta cotidianamente, gerando também o afastamento 

da EqSF da equipe do NASF e ampliando os questionamentos acerca da função do núcleo de 

apoio.  

 

5.2 - Resistência quanto à função do NASF: atuação individual do especialista x atuação 

coletiva conjunta  

 

Seguindo a tendência da formação dos profissionais de saúde voltados para a 

especialização, como já discutimos anteriormente, a expectativa dos profissionais das EqSF 

idealizava uma equipe que pudesse ajudar a resolver os casos complexos que encontravam em 

seus territórios. Entretanto, imaginavam uma equipe de profissionais para a qual pudessem 

encaminhar os casos, em que cada especialidade profissional cuidaria do “seu pedaço”, como 

podemos evidenciar nos relatos a seguir: 

Quando disseram que eles iam chegar eu imaginei, exatamente ao pé da 
letra, que seria um apoio pra cá. (...) Que eu poderia chegar pra ela e dizer: 

‘fulana, tem um paciente acamado assim e assim, vamos fazer um trabalho 

com a gente? Eu vou e faço o curativo e você vai e faz sua parte’. Isso ai é 
que é a gente pensava” (Crato, EqSF, enfermeiro, C13, EI). 

 

Nós da odontologia, a gente conversou, a gente criou expectativa assim de 

sempre encaminhar pacientes pra eles, ah, a gente identificou algum 
problema, encaminhar, sempre mandar pacientes pra eles, ficou pensando 

que seria assim, só um processo (...) mas depois a gente viu que era uma 

coisa mais ampla, né? (Fortaleza, EqSF, dentista, F3, EI). 
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A demanda chegava achando que era um atendimento da atenção 

secundária e não era. Era um atendimento da atenção primária. Os usuários 

também tinham essa visão.(Sobral, gestor, S1, EI). 
 

Eu acho que poucos enfermeiros têm clareza sobre isso, e a gente como 

enfermeira tem uma mania de encaminhar, de passar o caso: “Olha, eu 

quero me desafogar. Minha demanda é imensa, eu tenho milhares de coisas 
para fazer”. Então enquanto eu passo uma criança que tem déficit cognitivo 

pra um psicólogo, pra um terapeuta ocupacional, pra alguém, essa criança 

já não é mais um problema meu. Esse é um problema que a gente tem de 
encaminhar e não de compartilhar, e não de estar trocando essa 

experiência, essa vivência. E aí é isso que falta também: de incorporar, de 

introjetar esses profissionais que fazem a roda andar, girar assim na porta 

de entrada de fato, compreender isso. Eu acho que falta isso, e isso é um 
problema de gestão. Eu acredito que é assim: “Tá aqui. Façam esse 

caminho” (Sobral, EqSF, enfermeiro, S25, EI). 

 

A partir dos relatos, podemos apontar que as equipes de saúde da família 

ansiavam por um modelo de pluridisciplinaridade, no qual haveria um relacionamento entre 

disciplinas sob a sua coordenação, entretanto, prevalecendo a ideia de complementaridade, na 

qual as distintas áreas do saber devem preencher eventuais lacunas das outras (FURTADO, 

2007). 

Nesse sentido, torna-se importante diferenciar que o trabalho integrado, no qual 

todos os profissionais atuam de forma conjunta na resolução de uma situação-problema, é 

diferente de uma atuação em que vários profissionais atuam na mesma situação-problema, 

mas de forma isolada. 

A proposta do NASF indica que os profissionais de apoio devem se 

corresponsabilizar junto com as EqSF pela demanda existente. Esse modelo busca romper 

com as relações verticais de mecanismos de referência e contrarreferência, em que a 

comunicação entre os níveis ocorre por meio de informes escritos, apenas para transferir uma 

responsabilidade e receber algum informe ao final do procedimento – o formulário de contra 

referência (BRASIL, 2010; CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

Os mecanismos de referência e contra referência foram estruturados no SUS a 

partir de um modelo de sistema hierarquizado, no qual o usuário, quando atendido em uma 

unidade básica, apresentasse um problema de saúde “mais complexo” deveria ser 

referenciado, isto é, encaminhado para o atendimento em uma instância do SUS mais elevada, 

especializada. Quando o problema é mais simples, o mesmo pode ser contra referenciado, isto 

é, conduzido para um atendimento em um nível mais primário (BRASIL, 2003b).  

Pereira (2007) aponta que o sistema de referência e contra referência tem gerado a 

“clínica da desresponsabilização”, na qual há situações em que quem encaminha “se sente 
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aliviado” e quem recebe “arca com o ônus” desse encaminhamento.  A perspectiva de 

organização do SUS na atualidade relativiza a hierarquização do sistema e propõe um modelo 

pautado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2010), com o objetivo de promover 

a integração de ações e serviços de saúde por meio da atenção contínua e integral, entretanto, 

ainda mantém a efetivação de um sistema de referência e contra referência de pessoas e de 

trocas de produtos e informações em saúde.  

A construção das redes de atenção e cuidado é também um apontamento a ser 

realizado pelo NASF por meio da criação de espaços de discussões internos e externos, com 

vistas a superar a lógica fragmentada da saúde (BRASIL, 2010) e aumentar a capacidade 

resolutiva da equipe local por meio do exercício da interdisciplinaridade.  

Campos (2007) propõe que as equipes de referência, apoiadas pelas equipes de 

apoio, devem prosseguir com o projeto terapêutico durante a espera do usuário por outro 

serviço da rede, inclusive interferindo nos critérios de acesso. Esta perspectiva reformula o 

fluxo burocrático e impessoal decorrente dos sistemas tradicionais de encaminhamentos. 

Apesar de tais apontamentos, na maioria das equipes pesquisadas o contato das 

EqSF com as EqNASF acontecem de forma pontual e estrutura-se, principalmente, a partir do 

encaminhamento de casos. Há também o apoio a grupos que se estruturam, prioritariamente, a 

partir da comunicação com os Agentes Comunitários de Saúde, entretanto, esse tema será 

abordado em uma discussão posterior. 

A comunicação com o objetivo de encaminhamento de casos se instalou no 

cotidiano de muitas equipes de apoio em detrimento da comunicação integrativa com a 

finalidade de realizar ações compartilhadas de apoio matricial, tais como atendimentos e 

visitas domiciliares conjuntas, discussões de casos e construção de projetos terapêuticos 

singulares. Estas últimas, quando acontecem, se dão em formatos improvisados a partir das 

possibilidades encontradas pelo NASF, como podemos evidenciar pelas falas a seguir: 

 
[A comunicação]É por escrito, né? É como no hospital, prontuário. Solicito 

parecer do psicólogo... (...) Não avança muito, não. Não é interdisciplinar, é 
multiprofissional. Encaminha para o psicólogo, né?  A gente tenta fazer algo 

diferente. Acontece até de eu discutir um caso contigo no corredor, mesmo. 

Tenta ver o caso de Fulano de Tal, tenta sentar junto. A gente já fez por 
pura boa vontade, não é institucional. Então, depende muito do profissional. 

Se ele tem vontade de fazer, vai lá e faz. Se não tem, se algum dos dois não 

tem vontade de fazer, aí, sai do canto. Pode ter uma excelente psicóloga, 

uma excelente nutricionista, mas se o médico  fazer, ou o médico tem 
vontade de fazer e não tem... É uma via de mão dupla, então não 

tem...(Sobral, EqSF, médico, S21, EI). 
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É isso que eu lhe disse, não tem esse momento de matriciamento. Tem de 

corredor, o paciente X que eu conheço, um nome, Dona Tereza, eu solicito 

uma visita de Dona Tereza e a nutricionista vai, depois a gente se comunica. 
(...) Ou os próprios pacientes contam: "eu tô indo pro nutricionista, tô indo 

pro psicólogo'. Tem o agente de saúde, também dá esse retorno pra gente, 

que o paciente tá indo pra outro profissional. (Fortaleza, EqSF, médico, F2, 

EI). 
 

Como os nossos horários não coincidem com os dos médicos ou com o da 

enfermeira porque muitas unidades à tarde não funcionam (...) ai o nosso 
contato com o médico se torna por meio do prontuário. (Crato, EqNASF, 

C8, EC). 

 

Quando a gente discute o caso de um paciente [com o médico] é assim em 
pé no corredor enquanto o carro não vem para pegar ele pra levar. Outra 

coisa, a discussão de caso só se dá entre o NASF. Faz falta da discussão 

entre NASF e equipe de PSF. Você discute, mas é nos corredores. (Crato, 
EqNASF, C6, EC). 

 

Pelo menos aqui a gente anota. Ai ficou estabelecido de eles fazerem o 
registro porque como eles vêm aqui ocasionalmente. Às vezes passa de mês 

sem vir. Ai fica registrado. Eles atenderam uma criança. Deixa o parecer 

deles no prontuário e ai pronto. Fica mais ou menos encaminhado – (Crato, 

EqSF, médico, C27, EC). 
 

Apoio às vezes lembra escora. Tira a minha responsabilidade para colocar 

em você. Eu acho que faz parte do meu trabalho também esclarecer isso. 
Olha: isso aqui é meu e isso aqui é seu. Eu não encaminho para o caps 

paciente que eu nunca vi. Se você viu, se você avaliou, você que encaminhe. 

(Sobral, EqNASF, S4, GF).  
 

Diante dos relatos podemos perceber que na maior parte das equipes de NASF 

pesquisadas, não se tem conseguido criar espaços coletivos, nos quais as equipes 

compartilhem seus saberes e estruturem de forma conjunta respostas às questões que 

necessitem do olhar interprofissional. 

O Ministério da Saúde orienta que nos encontros conjuntos, as equipes pactuem as 

tarefas de cada um com clareza e escolha um profissional de referência da EqSF para o 

acompanhamento do caso como estratégia para favorecer a continuidade e articulação do 

Projeto Terapêutico formulado. Este profissional deveria acionar a equipe do NASF caso 

aconteça um evento importante e articularia grupos menores de profissionais para a resolução 

de questões pontuais surgidas no andamento do processo de cuidado (BRASIL, 2010). 

A ausência de comunicação e espaços conjuntos possibilitou a instalação de outra 

prática, a do encaminhamento reverso, já encontrada em outros estudos (SOUZA, 2011; 

OLIVEIRA et al, 2012), na qual o profissional da equipe de apoio aciona a equipe de Saúde 

da Família para acompanhar um caso que eles já estão acompanhando e necessita do cuidado 

do médico, enfermeiro ou dentista. 
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- Se a gente precisa do médico para alguma coisa, em relação aquele 

paciente a gente manda recado (C 15) 
- Ou então a gente manda o paciente procurar a unidade com o 

encaminhamento nosso. Com o histórico da gente. (C 17) 

- Mas a maioria das vezes tem sido pelo prontuário. Quando é pra 

encaminhar para as outras secretarias, no meu caso, eu faço. Eu tenho o 
meu próprio formulário de encaminhamento e eu faço. (C 15) (Crato, 

EqNASF, C15 e C17, GF). 

  

Campos e Domitti (2007) apontam que a criação dos espaços coletivos de 

compartilhamento dependem de uma ampla re-formulação da mentalidade e da legislação do 

sistema de saúde. O próprio Ministério da Saúde sinalizou as possíveis dificuldades em 

superar a lógica fragmentada da saúde para a construção de redes de atenção e cuidado: 

 

[...] é a situação desejável, mas que não acontecerá de forma espontânea e 

natural. Sendo assim, é necessário que os profissionais do NASF assumam 
suas responsabilidades em regime de cogestão com as equipes de SF e sob a 

coordenação do gestor local, em processos de constante construção 

(BRASIL, 2010, p. 8). 

 

Para enfrentar tal desafio, as ações do NASF necessitam priorizar o 

compartilhamento dos saberes em detrimento da compartimentação dos saberes, já tão 

fortalecida pela fragmentação do conhecimento e pela predominância de especializações na 

área da saúde. 

A proposta de trabalho em colaboração interprofissional surge como resposta a 

diversos impasses, “dentre eles, a complexidade dos problemas clínicos e a necessidade de 

reagrupamento de conhecimentos espalhados, como forma de diminuir a alienação do 

trabalhador e para evitar a duplicação de cuidados” (FURTADO, 2007, p. 246). 

Não podemos responsabilizar, individualmente, a equipe de Saúde da Família 

pelas dificuldades na construção dos processos de trabalho, colocando-a em um papel de 

“vilã”. Como já apresentamos anteriormente, as condições de trabalho e a demanda existente 

para atenção das equipes não se apresentam como ideais. Assim, as equipes ansiavam por 

mais profissionais, com quem pudessem dividir o fardo de trabalho e sentirem-se menos 

sobrecarregadas.  

A incorporação de diferentes profissionais na Atenção Primária a partir do NASF 

objetiva facilitar os processos de comunicação e a interdisciplinaridade, tornando as 

intervenções mais eficazes e aproximadas à realidade das pessoas, evitando, inclusive, o 

excesso de intervenções ou mesmo a realização de condutas conflitivas no mesmo caso. 
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Assim, os profissionais do NASF são convocados a enfrentar a lógica da 

profissionalização – cuja pressão corporativa, conforme discutimos anteriormente, foi uma 

das forças na própria formulação da política – e da interprofissionalidade, descritas por Ellery 

(2012) no diagrama a seguir: 

 

Figura 9: Dinâmica contraditória entre a Lógica da Profissionalização e a Lógica da 

Interprofissionalidade na Saúde 

 

Fonte: ELLERY, 2012. 

 

Existem muitos apontamentos transformadores, como os discutidos acima, para 

serem respondidos pela equipe do NASF, que ainda é um dispositivo frágil e recente, e que se 

insere na complexa realidade da ESF. Essa realidade apresenta dificuldades de inserção 

territorial, de responder às necessidades de saúde dos usuários, e de implantação de ações de 

promoção da saúde, já que “as agendas dos serviços de atenção básica são organizadas por 

atendimentos clínicos individuais e os profissionais relatam sentir dificuldades de atuar em 

ações educativas” (OLIVEIRA; FURLAN, 2008) 

 
O que eu percebo em relação à chegada do NASF foi o seguinte, primeiro eu 

senti uma ansiedade muito grande dos profissionais da saúde da família. 

Quando disseram assim: vai ter um psicólogo, vai ter uma assistente social, 
vai ter uma fisioterapeuta. Acredito eu que eles achavam que todos os 

problemas da unidade seriam resolvidos. Só que na verdade, acho que até 

por falta de conhecimento, sem saber direito como funcionaria essa 
estratégia, foi meio que um balde de água fria.  Eles não esperavam a forma 

como o NASF iria funcionar, então achavam que era encaminhar pacientes, 

mas um centro de especialidades e na verdade não era. Então quando foi 

passado isso pra eles, a gente percebeu até uma certa hostilização deles 
para o nosso lado (Crato, EqNASF, C15, GF) 
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Eles entenderem que o NASF era uma equipe de apoio à atenção primária, 

que tinha que fazer orientação, priorizar grupos, mas eles não. No começo 

eles queriam porque queriam que a gente atendesse, que fizéssemos 
atendimento secundário. (Sobral, EqNASF, S16, GF). 

 

E outra questão que aconteceu também é que quando a gente veio para a 

bomba, essa parte eu não vivi, mas elas viveram, disseram que não era para 
atender individual. E quando nós chegamos, quando eles olhavam para a 

gente, a equipe, eles pensavam em atenção secundária dentro da primária, 

justamente porque não foram preparados para receber o NASF. Não tinham 
ideia da noção do NASF. Então barraram. (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

A constância do discurso “expectativa de atendimento individual e ambulatorial 

versus necessidade de trabalhar com orientação e com grupos” revelou um tensionamento 

existente em todas as equipes pesquisadas. Objetivaremos, portanto, apresentar os diversos 

olhares e sensações dos atores diante disso, assim como problematizar esse discurso em busca 

da visualização de possíveis estratégias de enfrentamento dessa complexa questão.  

Já discutimos em um momento anterior que as diretrizes do NASF apresentam-se 

como uma orientação normativa importante para os profissionais do Núcleo, mesmo com o 

fato de o mesmo oferecer apontamentos tão genéricos.  

Um dos aspectos aos quais os profissionais do NASF mais se referenciam é o de 

priorização das atividades coletivas – de orientação e educação em saúde – em detrimento do 

atendimento individual. Este deverá acontecer apenas em casos especiais, mediante pactuação 

com a equipe de Saúde da Família, como podemos visualizar no trecho a seguir:  

 

Intervenções diretas do NASF frente a usuários e famílias podem ser 
realizadas, mas sempre sob encaminhamento das equipes de SF com 

discussões e negociação a priori entre os profissionais responsáveis pelo 

caso. Tal atendimento direto e individualizado pelo NASF ocorrerá 

apenas em situações extremamente necessárias. Devem ser lembradas 

ainda as diversas modalidades de intervenção no território, por exemplo, 

no desenvolvimento de projetos de saúde no território; no apoio a grupos; 

nos trabalhos educativos e de inclusão social; no enfrentamento de situações 
de violência e ruptura social; nas ações junto aos equipamentos públicos 

(BRASIL, 2010, p. 8). 

 

Tais orientações são necessárias para que o NASF não se configure como porta de 

entrada para atendimentos individuais e ceda à pressão da imensa demanda reprimida por tais 

serviços. Em contrapartida, as diretrizes também precisam demarcar a necessidade de resposta 

a casos complexos que necessitem da intervenção direta de diversos profissionais para 

resolução do problema. 

Martiniano et al (2010) questionam se, ao realizar tais apontamentos, as diretrizes 

do NASF não estariam permitindo uma interpretação equivocada das EqSF de que os 
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profissionais dos NASF seriam os mais habilitados para dar a resolutividade a casos 

específicos. E ao mesmo tempo, interrogam sobre a abertura da normativa para a construção 

de vínculo entre o usuário e o profissional do NASF na condução do processo de cuidado, 

tornando este profissional a referência assistencial do usuário, como podemos perceber na 

citação abaixo:  

Cabe ao NASF, na lógica do matriciamento, a responsabilização 
compartilhada dos casos com as equipes de saúde da família. Com isso, 

propõe-se a reorientação das práticas de encaminhamentos para níveis de 

maior complexidade, que muitas vezes são operadas na lógica da 
desresponsabilização do profissional pelo acompanhamento de casos que 

ainda poderiam ser resolvidos na atenção básica. Neste sentido, é possível 

propor que a equipe de apoio matricial seja referência técnico-pedagógica 

para a equipe de saúde da família, e nunca de seus usuários. Isto porque, 
caso se tornem referências especializadas, estas estariam na lógica da média 

complexidade, atuando no território. (MARTINIANO et al, 2010, p. 6). 

 

Sobre isso, Molini-Avejonas, Mendes e Amato (2010) afirmam que as equipes do 

NASF precisam se apropriar de novas técnicas, porque mais de 80% do seu tempo de trabalho 

deve ser dedicado no atendimento junto às equipes e não apenas com os pacientes.  

Em sua investigação (SOARES, 2012) problematiza a questão de o NASF ser ou 

não porta de entrada e questiona a relação dessa diretriz com as justificativas dadas pelos seus 

entrevistados para a implantação do trabalho conjunto, como podemos visualizar no trecho a 

seguir:  

Apesar de a entrevistada apresentar dimensões importantes, particularmente 

no referente à equipe ampliada, como modo de operar o trabalho do NASF, 
questionamos: será que é o fato de o NASF não ser porta de entrada que 

justifica a adoção de um trabalho coletivo? Aqui, parece emergir uma 

reprodução de discursos sem reflexão crítica da norma que rege esses 

serviços. Não ser porta de entrada aparece no discurso dos trabalhadores 

do NASF quase como um dogma que rege todos os processos de 

trabalho. Não que se defenda que os profissionais do apoio sejam porta de 

entrada. Mas, essa questão já foi repensada e analisada criticamente? Não é 
ela que deve justificar o trabalho em equipe. O fluxo de chegada da demanda 

não é quem define tudo, inclusive o modelo de trabalho (p. 41). 

 

Tais apontamentos já começam a colocar divergências com relação à construção 

da política no país, já que a justificativa da realização de intervenções diretas pelos 

profissionais do NASF encontram-se em uma linha tênue, correndo o risco de, por um lado de 

transformar o núcleo de apoio em um ambulatório de especialidades, e por outro estar distante 

do usuário e descontextualizado do contato direto com o território, abordando apenas 

coletivamente os problemas sem reconhecer e responder às singularidades e necessidades de 

cada usuário.  Este último pode ser um problema tão grave quanto o primeiro, já que a 
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integralidade, colocada como principal diretriz a ser aplicada pelo NASF (BRASIL, 2010), 

pressupõe o vínculo entre profissionais, usuários e comunidades. 

As diretrizes propostas para o NASF não foram suficientes para auxiliá-los nessa 

discussão, porque o processo previsto nas orientações apontava a situação de forma 

simplificada, como se, ao lançar mão das ferramentas como o apoio matricial, a clínica 

ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o Projeto de Saúde no Território (PST) 

(BRASIL, 2010), os profissionais conseguiriam implantar a atuação conjunta e promover as 

ações de prevenção e promoção de saúde. 

A realidade encontrada apresentou-se de forma muito mais complexa, de forma 

que muitos profissionais não tiveram, inclusive, a possibilidade de utilizar as ferramentas 

apontadas pelas diretrizes.  

E acontece até de a gente conversar sobre o paciente com a enfermeira do 

PSF. Só que atendimento mesmo compartilhado é mais complicado, porque 
geralmente a enfermeira tem toda uma demanda (Sobral, EqNASF, S15, 

GF). 

 

O contato deles maior acaba sendo com os ACS Dizem assim: "ah.. que a 

equipe tem que se integrar e que não sei o quê". Mas é difícil. Quando a 

gente vem botar na rotina da gente acaba sendo complicado. Eu tento sentar 

com os meninos [do NASF], mas não consigo.  A gente tenta. Então assim, 
eles acabam tendo mais contato com os ACS do que com a gente. (Crato, 

EqSF, enfermeiro, C14, EI). 

 
Mais uma vez a gente vai voltar para o entrosamento da equipe PSF com a 

equipe NASF. Eu não acredito que as equipes - profissionais de nível 

superior - se chegar e disser o que você entende como apoio matricial ele 

não entende o que é. Só o que é muito difícil de ser utilizado. As ações 
somos nós que propomos, nós que estruturamos e que executamos. (Crato, 

EqNASF, C6, EC). 

 
Eles não conseguiram desenvolver essa questão do apoio matricial para as 

equipes, não conseguiram desenvolver essa parte de ações coletivas 

né?(Fortaleza, gestor, F7, EI). 

 

Sobre a necessidade de considerar as realidades, complexidades, contingências e 

vicissitudes na implantação das ações de saúde para responder a situações-problemas em 

distintos territórios, Camargo Jr (2010, p. 94) contribui: 

 

Essa imagem idílica de perfeito ajuste, contudo, não resiste nem mesmo a 
um exame superficial. Ela parte da premissa de que os tais “problemas de 

saúde” são objetos dados, que oferecem passivamente à observação, 

bastando serem corretamente identificados pelas técnicas adequadas. Contra 
essa perspectiva simplificadora, poderíamos propor uma concepção mais 

matizada, descrevendo o processo de definição e identificação dos 

problemas de saúde como uma negociação complexa entre vários atores 

cujos resultados são contingentes e instáveis ao longo do tempo. 
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 A orientação “o NASF não deve fazer atendimento individual, mas sim 

trabalhar com grupos” foi a simplificação utilizada pela maioria dos atores envolvidos no 

processo de inserção das equipes para explicar a função do NASF na ESF. Esse discurso foi 

incorporado, primeiramente, pelos gestores que orientaram as equipes dessa maneira, como 

podemos ver nos relatos a seguir: 

 

A SMS colocou para a gente no começo, pode até negar hoje em dia, mas 

no começo foi que não era para atender individual [o grupo se manifesta 
concordando]. Isso foi importante, hoje eu reconheço que foi, porque senão 

a gente tinha ficado na atenção secundária na primária. Se tivesse viciado... 

Ai depois, quando a gente trabalhou mais com a promoção, mais com 

grupos, ai foi que ela já disse “a gente tem que ver os casos e casos”. 
(Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

Às vezes tendia exclusivamente para atendimentos coletivos, para uma 
abordagem coletiva. Alguns ficavam exclusivamente nessa abordagem 

coletiva, outros não identificavam bem o que era promover saúde, o que era 

prevenir doença e terminavam misturando as coisas e fazendo qualquer 
coisa como sendo isso; outros simplesmente iam para o outro lado e faziam 

uma abordagem individual curativa porque tinha sido formado para aquilo, 

não mudou muito (Sobral, EqSF, médico, S21, EI).  

 

Tais relatos apontam certa polarização entre as ações preventivas coletivas e o 

atendimento clínico individual. Essa ideia vem sendo reforçada na atuação do NASF pelo país 

(MARTINIANO et al, 2010; MOLINI-AVEJONAS;MENDES;AMATO, 2010) e, no período 

do trabalho de campo, pudemos perceber que mesmo aqueles que realizam ações clínicas 

individuais pontuais falam dessa prática como se fosse “um desvio de função”. 

Pacheco (2008) também discutiu tal polarização e apontou que é comum na 

relação entre clínico e preventivo a sobreposição de diversas outras noções, tendo, de maneira 

hegemônica a justaposição clínica-assistência individual-medicina e prevenção-ações 

coletivas-saúde pública. 

A autora se contrapõe à visão dicotômica existente entre clínica e prevenção, e 

critica também aqueles que propõem a articulação entre elas, defendendo que, para 

compreender a relação entre clínica e prevenção, de uma forma que não as relacione como 

polos dialetizados, há de se entender os tipos de externalidades que são capazes de produzir 

estes dois campos numa relação dual e, no entanto, não oposta (PACHECO, 2008). Por isso, a 

autora utiliza o termo fronteira clínica-prevenção e justifica: 

 

A ideia de fronteira foi escolhida por ajudar a pensar o campo da saúde a 
partir da relação que se estabelece entre clínica e prevenção e que não se 
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encontra nem em um nem em outro, mas exatamente no meio destes dois 

termos (p. 34).  

 

Campos e Domitti (2007) também apontam que a maioria das especialidades e 

profissões de saúde trabalha com um referencial sobre o processo saúde e doença restrito. 

Predominam os filiados à racionalidade biomédica, o que os leva a pensar e a agir segundo 

essa perspectiva restrita.  

Tal provocação nos parece pertinente e inclusive nos auxilia a sair de certo 

incômodo gerado a partir do trabalho de campo quando, diante de relatos de angústia e mal 

estar de alguns e de conformidade de outros diante do modelo proposto, questionamo-nos: 

afinal qual é (ou deveria ser) a função do NASF e o objetivo final das ações desses 

profissionais? 

Questionamentos como esses nos remetem a necessidade de utilização de 

instrumentos que nos auxiliem a analisar os processos de trabalhos instaurados em uma 

determinada realidade, tais como as ferramentas analisadoras propostas por Merhy (1997). 

Tais ferramentas instrumentalizam os trabalhadores em, pelo menos, três campos de 

interrogações: (a) revelar, qualitativamente, o modo como se opera a construção do trabalho, 

ou seja, desvelar o “como” se trabalha; (b) revelar “o quê” este modo de 

trabalhar está produzindo e assim mostrar que tipo de produtos e resultados desembocam 

desse processo; e (c) ter a sensibilidade para interrogar sobre o “para quê” se está trabalhando, 

tentando revelar os interesses efetivos que se impõem sobre a realização cotidiana da atenção.  

Não utilizamos tais ferramentas na metodologia do nosso estudo, mas 

reivindicamo-las enquanto um potente instrumento na revelação dos aspectos evidenciados 

acima. A reflexão dos processos de trabalho faz-se necessária, pois do cotidiano da atenção 

emergem tanto rupturas e possibilidades, quanto consensos e contradições. 

No cotidiano do NASF, por exemplo, uma das preocupações evidenciadas pelas 

diretrizes da política no que se refere à implantação da proposta era que os profissionais do 

NASF focalizassem aspectos parciais dos indivíduos, reproduzindo a lógica das 

especialidades e a fragmentando a atenção.  

Discutimos, anteriormente, que a formação dos profissionais que hoje se inserem 

nos NASF foi incompatível com a proposta do NASF. Poucos haviam se aproximado do 

contexto da Saúde Coletiva e a maioria atuava anteriormente no nível ambulatorial da 

atenção.  

Entretanto, no trabalho de campo, pudemos encontrar exemplos pontuais de 

profissionais que atuavam, exclusivamente, na sua especialidade profissional. Grande parte 
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dos profissionais se encontrava em um extremo oposto, atuando, prioritariamente, no “campo 

comum” de conhecimentos da ESF. 

A institucionalização dos saberes e a organização das práticas se dão, segundo 

Campos (2000), mediante a conformação de núcleos e campos. O campo se constitui como 

um espaço de limites imprecisos, onde cada disciplina e profissão buscam cumprir tarefas em 

comum. Já os núcleos demarcam a identidade de uma área de saber e de uma prática 

profissional específica.  

Sobre o campo comum na ESF, Ellery (2012) aponta tratar-se do 

 

(...) espaço do compartilhamento, da socialização de práticas e saberes entre 

os diversos profissionais que integram a atenção primária à saúde no Brasil, 
ou seja, profissionais das equipes da ESF, incluindo o NASF. É constituído 

não somente por acúmulos teórico-práticos das categorias da saúde, mas 

também por outros campos do conhecimento, como Geografia, Cultura, 

Pedagogia, Educação Popular, dentre outras. A execução deste campo 
comum envolve tanto os profissionais de nível superior como também os de 

nível médio (p. 214). 

 

Um dos aspectos mais encontrados no que se refere ao campo comum foram as 

ações relacionadas à educação em saúde e adoção de hábitos saudáveis, assim como a 

realização de atividades sobre as temáticas prioritárias propostas pelo Ministério da Saúde 

para a ESF. A realização de ações sobre hipertensão, diabetes, doenças sexualmente 

transmissíveis, alimentação e envelhecimento saudável, entre outras, foram as mais 

encontradas nesse contexto. 

Em investigação realizada sobre interprofissionalidade na ESF em Fortaleza – CE, 

Ellery (2012) também encontrou que as ações, tradicionalmente, desenvolvidas na ESF pelos 

profissionais da equipe mínima tem sido, gradativamente, incorporadas como atribuições do 

campo comum, como práticas que qualquer um pode desenvolver, tais como: orientar 

medidas de higiene e incentivar e promover uma vida menos sedentária da população. 

Este curioso achado aponta uma divergência com o que era esperado para a 

prática desses profissionais, inclusive porque os mesmos tiveram que se apropriar de 

conhecimentos generalistas acerca de determinadas patologias e aspectos de prevenção da 

saúde. Nesse sentido, apontamos essas práticas como avançadas, e que nos dão indícios de 

que movimentos transformadores dos trabalhadores têm acontecido no contexto do NASF. 

  

Entretanto, precisamos destacar que ao centrar suas ações, prioritariamente, no 

campo comum, os profissionais acabam deixando de lado aspectos que seriam de fundamental 

importância de contribuição da sua categoria profissional específica. É um enorme avanço o 
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apontamento de diversos profissionais generalistas na ESF, no entanto, faz-se necessário que 

estes possam transitar entre os conhecimentos do campo comum e os do núcleo específico de 

sua formação para contribuir com importantes aspectos no território. 

Nesse sentido, não se pode confundir o que são as ações básicas, específicas de 

cada categoria, com as ações especializadas, que são aquelas realizadas em outros níveis de 

atenção e que demandam a utilização de tecnologias leve-duras e duras na sua realização 

(SOUZA, 2011; MERHY, 1997). 

Almeida Filho (1997) discute que alguns modelos de interdisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade parecem revelar mais um caráter ideológico, prescritivo ou normativo, 

do que propriamente uma proposta de prática de apreensão-aproximação dos objetos 

complexos e às vezes condenam a especialização como um câncer da ciência.  

Dessa forma, o conflito entre a lógica da profissionalização e da 

interprofissionalidade ou da disciplina x interdisciplinaridade, se apresenta tanto na tentativa 

de implantar ações coletivas (em um contexto onde a profissionalização se sobrepõe a 

interprofissionalidade), quanto na adoção quase que exclusiva de ações interprofissionais de 

promoção da saúde (no contexto em que os núcleos específicos de saberes não são 

priorizados).   

Tais tensões geram questionamentos: como fazer com que o trânsito entre os 

saberes profissionais e a prática interdisciplinar seja mais fluido e menos maniqueísta? Como 

tornar o acionamento das práticas e saberes sempre alinhado com as necessidades da 

população? Como fazer com que as ações sejam menos normatizadas e os métodos se tornem 

meios de alcançar o compromisso último de toda produção de trabalho em saúde, que é a 

atenção ao usuário.  

Apontamos isso, pois a demanda que bate à porta da ESF e do NASF é uma 

demanda real. São demandas decorrentes das situações de vida e saúde de populações na 

maioria das vezes vulneráveis e que possuem pouco acesso a serviços de uma forma geral. O 

fato de a Unidade Básica de Saúde estar aproximada da realidade dos usuários gera a 

responsabilidade em responder a tais demandas. Franco e Merhy (2010) apontam que a busca 

pelo serviço de saúde se dá através da percepção que o usuário tem do que é ofertado por esse 

serviço. E essa percepção nem sempre é objetiva, porque ela se forma a partir, também, de um 

campo simbólico que este utiliza para formar certa ideia do que o serviço tem a lhe ofertar e 

resolver seu problema. 

A realidade é que a demanda existe para o NASF e os profissionais se veem 

confusos diante da mesma, como podemos perceber nas falas a seguir: 
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A condição de realidade da população que a gente atende é totalmente 

distinta daquela que a gente vê pela política. A gente não pode se dar ao 
luxo de esperar que essas pessoas tirem dinheiro de onde ela não tem para 

fazer um atendimento. Então mesmo a política rechaçando esse tipo de 

conduta, a gente ainda assim faz. A gente não dá primazia a esse tipo de 

conduta, a gente não deixa como sendo prioridade, mas a gente não rejeita 
o atendimento individual (Crato, EqNASF, C22, GF). 

 

Ainda tem muita gente doente no mundo! O pessoal adoece mesmo de 
verdade. Muita gente, né? Que precisa... É um luxo eu tirar um médico dali, 

de cuidar de pessoas que estão adoecidas e simplesmente fazer... Lógico, 

você faz ali, essa semana eu fiz um grupo de gestantes. Vou lá, converso com 

elas por uma hora, resolvo ali... Faço outro grupo daqui a um mês, daqui a 
dois meses; converso com os hipertensos; vou na escola; faço tudo isso de 

intervenção, mas o que eu mais tenho para oferecer para a comunidade é 

cuidar das pessoas doentes daqui. Então eu não posso ficar focado só nas 
pessoas saudáveis. Eu tenho que cuidar da doença que eu tive uma 

formação para isso, e é nisso o que eu mais posso ajudar essa comunidade, 

né?(Sobral, EqSF, médico, S21, EI). 

 

Aqui não podemos nos furtar de realizar tal discussão: qual a responsabilidade do 

NASF diante dessa demanda? Quais as possíveis saídas para lidar com a mesma? Os formatos 

e as funções que o NASF tem assumido nos diferentes contextos têm produzido certa 

distância entre esses trabalhadores e os usuários e seus territórios. Se toda produção de 

cuidado à saúde tem como fim o benefício do usuário, como deixá-lo de fora? Afinal, a 

clínica ampliada (CAMPOS, 2000a) não é uma clinica de sujeitos? 

A metodologia dessa pesquisa não contemplou usuários, inclusive por não saber 

quais seriam aqueles que haviam recebido atenção do NASF. Apontamos como sendo 

necessárias aproximações a esses sujeitos, já que são eles os beneficiados em última instância 

pelo trabalho do NASF.  

O contato com os usuários pôde ser realizado, minimamente, nas observações de 

campo e, a partir das experiências que tivemos contato, percebemos que a atenção oferecida 

pelo NASF aos usuários tem sido valorizada. Os mesmos sentem-se importantes diante do 

contato com categorias profissionais antes tão elitizadas, como por exemplo, psicólogos e 

nutricionistas. As visitas domiciliares são ações tão agradecidas que algumas vezes parecem 

que os profissionais estão realizando um favor àquelas pessoas, e não contribuindo para a 

efetivação da saúde enquanto direito. 

Nas observações foi possível vislumbrar também que a maioria dos usuários não 

entende ao certo quem são aqueles profissionais. Ainda que os vinculem às Unidades de 

Saúde, não entendem o formato e a proposta do NASF enquanto uma nova política pública de 
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saúde naquele território. Alguns profissionais queixam-se desse desconhecimento, como 

podemos evidenciar nas falas a seguir, mas como cobrar tal conhecimento da população?  

 

Às vezes isso acabava complicando e chocando os próprios profissionais 
porque eles iam pra lá fazer uma determinada coisa e o pessoal não queria. 

Às vezes o profissional não quer desagradar a comunidade e acabava 

fazendo uma coisa que não era para ele fazer [atendimentos 
especializados].(Crato, EqSF, enfermeiro, C14, EI). 

 

Porque se os profissionais do próprio NASF e os do PSF não estavam 

entendendo, você imagina a comunidade, não é? Porque a comunidade 

chega para o atendimento e espera aquela consulta clássica, ambulatorial, 

tal. E ainda existe. A gente percebe na comunidade, uma certa... 

assim...falta de consciência do valor que tem o trabalho em grupo. Tanto é 

que tem um grupo aqui de hipertenso às vezes que tem psicólogo, educador 

físico, fisioterapeuta e vem quatro, cinco, seis pessoas. Enquanto que pro 

médico tem trinta, quarenta.(Fortaleza, EqNASF, F16, GF). 

 

Em estudos (MARTINS et al, 2011; ARRUDA, 2009); TRAD et al, 2002), 

pesquisadores evidenciaram que a população desconhece a proposta da ESF e  apresentam 

dificuldades em visualizar a política específica, geralmente, referindo-se ao Posto de Saúde 

como um todo e às ações que os profissionais realizam vinculados ao mesmo. Na sua 

investigação, ARRUDA (2009), encontrou, inclusive, quem confundisse o Programa Saúde da 

Família com um programa de televisão, demonstrando desconhecimento e incompreensões 

acerca do seu funcionamento.   

Tais achados podem causar certo estranhamento, tendo em vista a amplitude que a 

Estratégia Saúde da Família possui no âmbito do setor saúde. Contudo, devemos destacar que 

tanto a apresentação das ações vinculadas à estratégia para os usuários tem sido deficitária, 

quanto a implantação da ESF não tem respondido na totalidade aos objetivos para os quais 

foram criados. 

Ao refletir acerca dos desafios do NASF, muitos profissionais resgatam os 

desafios da própria ESF, entretanto, tal comparação se dá muito mais no sentido temporal – 

apontando as dificuldades que a ESF enfrentou ao longo do tempo -, do que de considerar a 

associação entre os desafios da ESF com os do NASF.  

 

Até quando o PSF começou ninguém entendia que a gente tinha que fazer 

promoção da saúde. Tanto que hoje há muita gente que ainda não consegue 

fazer. Quem é enfermeiro que está mais tempo até consegue fazer, mas o 

médico, que tem essa rotatividade, ele só consegue fazer ambulatorial. E os 

profissionais do NASF ainda estão nessa fase. (Crato, gestor, C4, EC). 
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E eu acho que a ESF, a estratégia de saúde da família, ela é um processo. A 

gente tem que pensar tudo como um processo. É tanto que o nosso 

acompanhamento ele é horizontal. Ele é longitudinal. Então assim, tudo que 

é implantado na ESF demora um tempo. (Sobral, EqNASF, S4, GF). 

 

Sendo que, em comparar o NASF ao PSF, não tem nem como a gente ter 

uma noção paritária, mas, do NASF pra prática, o ministério e a secretária 

municipal de saúde não dão suporte e ao PSF já tem um suporte, do 

medicamento, do carro, da visita, da unidade de saúde, das equipes, dentista 

e tudo. No NASF a gente não tem isso, a gente vê que não, a gente não tem, 

então, e o NASF foi um programa novo mas que, um programa novo, né? 

Ainda tá em, podemos dizer, em construção, e também em avaliação mesmo 

(...) é a mesma coisa do PSF, hoje a gente já vê o PSF evoluindo bem, e é 

porque o PSF já faz uns 18 anos, por aí. (Fortaleza, gestor, F7, EI).  

 

Sem negar as particularidades existentes na inserção e processos de trabalho de 

cada uma das equipes, avaliamos que a maior parte dos desafios colocados para o NASF é, na 

verdade, os mesmos desafios das EqSF, e todos envolvem as responsabilidades da própria 

ESF.  

Tal cenário pode ser ilustrado, por exemplo, por meio da análise da demanda 

existente para ambas as equipes. Estudos sobre a ESF (TRAD; ROCHA, 2011; FROTA, 

2008; SANTOS, 1998) discutem acerca do excesso de demanda espontânea e reprimida por 

consultas individuais e exames que chegam, cotidianamente, às unidades de saúde, sobre as 

quais as EqSF não consegue atender adequadamente devido ao grande volume, restringindo 

sua prática a tais demandas imediatas. Assim, a quantidade de solicitações de atendimentos 

existentes para ambas as equipes, além de refletir a situação de saúde da população, aponta 

também para a necessidade de consumo de serviços de saúde. 

Segundo Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000) há uma conexão circular entre a 

organização da produção, a oferta ou distribuição de serviços e o seu consumo. Ao longo da 

história dos serviços de saúde no Brasil, os usuários possuíam um “cardápio” de serviços para 

atender a um “cardápio”, previamente, delimitado de necessidades. 

Dentro desse “cardápio” encontravam-se procedimentos, técnicas e consultas que 

se destinavam a responder às necessidades de saúde – ou de doenças – dos indivíduos. Com a 

tentativa de uma mudança do modelo de atenção, veem-se novas necessidades, entretanto, 

estas coexistem com os valores que a sociedade já possui quanto ao ‘cardápio’ das 

necessidades (SCHRAIBER; MENDES-GONÇALVES, 2000) já haviam sido criados: 

 
Quando eu entrei, há dois anos atrás, eu me lembro que eu chegava no 

distrito ou eu chegava na unidade, eu entrei com a nutricionista que não  
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está mais. Aí dizia assim: essa aqui é a nutricionista, essa aqui é a 

psicóloga... Aí...eu tenho 40 milhões de atendimento para você!! Com uma 

concepção extremamente clinica que não é construída assim. Não é 
construída só pela unidade, foi construída pela minha própria categoria. A 

galera ainda tem a ideia da análise. (Sobral, EqNASF, S4, GF). 

 

Você chega em uma unidade básica de saúde que ela quer, que ela 
necessita, que tem uma fila de espera grande para reabilitação e você é 

cobrado. E você fica em uma encruzilhada, porque é a população e são os 

profissionais que também não estão habituados a promoção da saúde. E 
essa é a dificuldade. .(Fortaleza, EqNASF, F12, GF). 

 

Nessa perspectiva, considerando-se a circularidade entre necessidades e processos 

de trabalho, as ações em saúde do passado, e muitas ainda hoje, reiteram que necessidades de 

saúde são respondidas com o consumo de um procedimento de saúde – majoritariamente, a 

consulta médica.  

Ao passo que o aparato normalizador do NASF aponta a restrição do atendimento 

individualizado, coloca também uma importante orientação que se refere às responsabilidades 

do programa: 

A rigor, as equipes do NASF terão dois tipos de responsabilidades: sobre a 

população e sobre a equipe de SF. Seu desempenho deverá ser avaliado 

não só por indicadores de resultado para a população, mas também por 
indicadores de resultado da sua ação na equipe (BRASIL, 2010, p.13).  

 

 Dessa forma, como já discutimos anteriormente, acreditamos que cabe ao 

NASF a adoção do vínculo como um dos princípios norteadores da sua prática não apenas 

com a EqSF, mas também, diante do usuário. Nesse sentido, retomamos a ideia de tríade 

citada anteriormente com o objetivo de problematizá-la.  

Faz-se necessário, diante do objeto complexo que é a atenção à Saúde na Atenção 

Primária, um movimento de assumir que o apoiador também é um cuidador em saúde e, por 

isso, sua prática é relacional e pressupõe vínculo e aproximação. Inclusive porque não 

estamos tratando de equipes que atuam em consultórios fechados em que se oferece a atenção 

a um indivíduo que, se não voltar, simplesmente, desaparece do escopo de responsabilidade 

daquele profissional. 

O profissional do NASF, por mais distanciado que possa estar, é um profissional 

da APS e realiza ações de cuidado a uma determinada população periodicamente, seja em 

grupos, em visitas domiciliares, em atendimentos compartilhados, etc.  

 Propomos assim, uma tríade que não negue o vínculo prioritário da equipe com o 

usuário e a família, mas que considere o profissional do NASF como aquele que também 

entrará em um contato de vinculação e cuidado àquela família. 
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Figura 10: Tríade de vinculação entre EqSF, EqNASF e Usuário. 

 

 
Fonte: Autora. 

 

No cotidiano do trabalho do NASF a atenção individual acontece e, muitas vezes 

esse profissional assume a referência da atenção de alguns casos, mobilizando, inclusive, a 

EqSF para o cuidado, no que podemos chamar de encaminhamento reverso.  

Devemos aqui assumir tais práticas existem, inclusive para poder analisá-las com 

vistas à resolutividade da atenção ao usuário e para a construção de diretrizes mais adequadas 

aos anseios e necessidades das equipes multiprofissionais que estão na ponta do sistema.  

Mattos e Baptista (2011) apontam que os estudos de políticas públicas devem 

lidar com a dinâmica que envolve a construção das demandas e suas respostas, não se 

restringindo apenas à estrutura idealizada, anteriormente, que entrou na agenda oficial de 

governo.  

Não estamos com isso defendendo que o NASF deva virar um ambulatório de 

especialidades e restringir sua atuação apenas à atenção individual. Seria um contrassenso 

argumentar tal proposição, visto que estamos discutindo, constantemente, a necessidade de 

superação de uma lógica de atenção centrada em procedimentos e na atenção curativa. O que 

queremos demarcar, entretanto, é que a demanda que pressiona o NASF é real. Ela é concreta 

e construída socialmente, inclusive pelos serviços e profissionais de saúde ao longo dos anos.  

Ellery (2012) aponta que um dos obstáculos encontrados pelos profissionais na 

estruturação e no desenvolvimento de projetos interprofissionais no campo da saúde são as 

resistências existentes por parte dos próprios usuários, que aprenderam com o modelo 

assistencial médico-hegemônico a valorizar a terapia medicamentosa e as condutas 
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diagnósticas. Esse novo paradigma coloca o usuário como participante do processo, no qual se 

faz necessário repensar o seu modo de vida.  

Apesar de a maioria dos usuários dos quais tivemos contato no período da 

observação valorizar a atuação multiprofissional do NASF, inclusive devido à escassez de 

atenção que recebem, os profissionais apontaram as resistências encontradas por parte dos 

usuários devido ao modelo do NASF: 

 

Eu acho que fica todo mundo muito tenso. Os profissionais daqui ficam 
angustiados porque não sabem o que fazer. A população também se queixa 

porque tem o profissional, mas não é o jeito que eles querem. (Crato, gestor, 

C4, EC). 
 

O sistema não absorve a clientela e eles veem a inclusão do fisioterapeuta 

no programa como um profissional que vai reabilitar em casa, que ele não 
precisa procurar o serviço e ai não é a proposta do NASF. Há uma certa 

frustração do paciente e da família em não receber o atendimento 

continuo como eles recebem na clínica. (Crato, EqNASF, C17, GF). 

 
A população não sabe o que é NASF, a população tem uma demanda 

enorme de profissionais, de fisioterapeuta... de milhões de..de... tem 

demanda reprimida, não tem acesso, e eles veem essas pessoas como a 
resoluções dos problemas concretos que eles tem né? (Fortaleza, gestor, F8, 

EI). 

 

O usuário, ao procurar um serviço de saúde, já tem previamente uma ideia do 

cuidado que se produz, que é formada por um conjunto de representações que dão significado 

à assistência que se presta. Caso a atenção oferecida pelo serviço não coincida com as 

representações dos usuários, podem-se estabelecer conflitos e tensões na relação de cuidado e 

na comunicação usuário-serviço de saúde (FRANCO; MERHY, 2010), como a recusa do 

recebimento da atenção da forma como o NASF se dispôs a oferecer. 

Ao se negar a atender casos individuais, os profissionais ficam em um dilema, 

pois essa ação é, de certa forma, coerente com o que é normatizado, mas força-os a negar uma 

série de outros apelos que estão ao seu redor: nega a pressão da equipe de saúde da família de 

um lado; nega a demanda do usuário do outro, e ainda nega a sua formação clínica 

especialista. É muito difícil para um profissional posicionar-se dessa maneira e sentir-se 

resolutivo no que faz:  

 

A sensação que a gente tem de estar invadindo, de estar perdido, de ser 

incompetente, de que eu nunca vou dar conta dessa loucura toda. Até você 

ter insights de que você realmente não vai dar conta mesmo e tudo bem 
(Sobral, EqNASF, S4, GF). 
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A gente tem um nível de resolutividade dos problemas, tanto clínicos quanto 

educacionais que a gente faz o trabalho, mas ainda não é o suficiente. A 

gente sente que as equipes esperam mais. (Crato, EqNASF, C23, GF). 
 

No inicio foi muito, muito, muito difícil essa questão. Até mesmo a gente não 

sabia muito a abordagem. O que fazer? (Fortaleza, EqNASF, F15, GF). 

 

 Essa situação reflete o quanto que o momento de implementação de uma proposta é 

imerso em uma dinâmica de negociações locais. Rezende e Baptista (2011) apontam que, se o 

momento de formulação de uma política 

 

(...) é um momento de grandes consensos, onde tudo é possível, é no 
momento da implementação que se vê a real potencialidade de uma 

política, quem são os atores que a apoiam, o que cada um dos grupos 

disputa, e seus interesses. Estabelecem-se novos pactos, agora com novos 

atores, muitas vezes não participantes do pacto inicial de formulação, como 
os que são responsáveis pela prestação direta de serviços e que, no momento 

de implementação, tornam-se os principais agentes de transformação da 

política. Inicia-se um novo processo decisório, uma nova formulação da 

política, agora voltada para a sua aplicabilidade mais imediata e já não 

mais sujeita a intervenções ampliadas dos grupos sociais que sustentaram a 

proposta previamente aprovada. (REZENDE; BAPTISTA, 2011, p. 174, 
grifos nossos).   

 

Nessa disputa em que cada ator lança as suas necessidades a partir de um 

determinado contexto, instala-se um formato de atuação para cada equipe NASF e dessa para 

com cada equipe de Saúde da Família. Assim, em cada território, em cada unidade de saúde, 

há uma atuação singularizada, que não se refere apenas às condições de possibilidades 

encontradas a partir das necessárias negociações, mas também à diversidade de demandas de 

saúde existentes em determinados locais. 

Um dos principais motivos geradores dessa situação, apontados pelos 

profissionais, é o excesso de demanda reprimida gerada pela fragilidade da rede de atenção 

secundária, principalmente, e terciária.  

Os participantes da pesquisa referiam bastante o fenômeno “demanda reprimida”, 

entretanto, ao dimensionar a demanda utilizavam o que Mendes-Gonçalves (1994) denominou 

de avaliação “impressionística” de demanda reprimida. Ou seja, ao se referir à demanda, os 

profissionais se baseiam na lembrança da quantidade de usuários que procuravam os serviços 

e não podiam ser atendidos. Contudo, o autor aponta que este “lembrar-se” é um 

procedimento puramente subjetivo, pois em nenhum caso procurou-se conhecer melhor em 

termos quantitativos e qualitativos, essa efetiva demanda reprimida.  

Resgatamos tal apontamento de Mendes-Gonçalves (1994), pois avaliamos que os 

profissionais necessitam se apropriar mais da realidade que os circundam – e, principalmente, 
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que limitam seus processos de trabalho – com vistas a construir informações e indicadores 

que auxiliem tanto no aperfeiçoamento da proposta do NASF, quanto na justificativa da 

necessidade de serviços de atenção secundária e terciária tão levantada pelos mesmos.  

Martiniano e colaboradores (2010) apontam que, ao passo que o Ministério da 

Saúde investe, prioritariamente, na Atenção Básica, a média e a alta complexidade do sistema 

de saúde não é priorizada. As autoras inclusive questionam em que medida a política do 

NASF “contribui para a organização dos serviços de saúde, em especial para a construção de 

uma rede organizada entre a atenção básica e a média e alta complexidade” (p. 4). 

Os relatos a seguir apontam para a dificuldade de os profissionais encaminharem 

para outros níveis de atenção os casos que não conseguem acompanhar na Atenção Básica, 

sendo importante ressaltar que esse problema foi evidenciado principalmente nos municípios 

Crato e Fortaleza: 

O carro chefe é a prevenção, mas esse trabalho [de atendimento individual] 

que a gente faz às vezes porque tem que suprir a necessidade que já existe. 

Uma demanda que já existe, porque aqui no Crato não tem suporte de 

profissionais especializados. (...)A demanda existente para o pessoal de 

psicologia, de fisioterapia, a gente está suprindo essa demanda, mas a gente 

não deixa o foco da prevenção.(Crato, EqSF, C23, GF). 

 
A rede é furada. A rede não é rede. (...) eu preciso referenciar porque eu 

não posso fazer o acompanhamento (...) poderia ser um trabalho articulado. 

Poderia ter uma reunião onde tivesse a divulgação de informações. A gente 
se quiser saber, a gente tem que correr atrás. Para mim é desarticulado e a 

rede é furada (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 
A atenção secundária é muito falha. Quando você vai para um processo de 

reabilitação são filas, assim, grande. Uma demora muito grande. E alguns 

lugares precário. Assim, muito pobre. E a questão da rede, não é rede. É 

bonito quando se fala a história da rede, né? Mas é só bonito no papel, na 
realidade pura e crua ela não é rede. Ela tem que ser construída. A rede não 

está construída (Fortaleza, EqNASF, F16, GF). 

 

Podemos vislumbrar, a partir dessas narrativas, a necessidade de se estabelecer 

fluxos e definir protocolos de comunicação entre as redes de atenção à saúde no SUS. Deve-

se considerar que a inserção de novas categorias profissionais na ESF faz emergir muitas 

demandas de atenção que antes eram reprimidas pelos serviços da Atenção Básica, isso 

porque, como já vimos, diante de um cardápio de opções de serviços para satisfazer suas 

necessidades, a atenção específica de alguns profissionais não era demanda, inclusive por 

conta da sua inexistência no serviço. 
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5.3. Resistências intersubjetivas e práticas isoladas: indisponibilidade para o trabalho 

conjunto  

 

Nos dois eixos anteriores, podemos ver que as EqSF esperavam um formato de 

equipe NASF que não correspondeu com as suas expectativas. O auxílio idealizado situava-se 

em modelo mais aproximado que estivesse situado na mesma lógica da equipe mínima: com 

responsabilidades e atribuições divididas por categoria profissional.  

Tais expectativas são fruto da construção histórica desses profissionais, que 

envolvem a formação profissionalizante e a experiência ao longo de anos de atuação na ESF, 

na qual cada profissional exercia na maior parte do cotidiano de trabalho suas atribuições de 

forma individual. Além disso, refletem também a conformação que a ESF e os demais “níveis 

de atenção” hierarquizados foram possuindo ao longo da estruturação do SUS no país.   

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família demonstraram refletir, 

portanto, certo ajustamento que é fruto dos tensionamentos existentes entre suas histórias, as 

orientações para a superação de um modelo biomédico/procedimento centrado (MENÉNDEZ, 

2009) e as condições objetivas e materiais existentes no campo de trabalho.  

Soares (2012) aponta a impossibilidade de desejar uma postura imparcial de cada 

sujeito e de desconsiderar a sua trajetória pessoal na inter-relação profissional. Nas relações 

há “parcialidades e subjetividades que fogem a uma análise racional e objetiva. Na construção 

conjunta do trabalho há sempre peculiaridades pessoais no modo de pensar, de fazer, de 

organizar, de avaliar, de responsabilizar-se, etc.” (p. 42).  

Os profissionais do NASF apontam que a diferença existente no apoio oferecido a 

uma ou a outra EqSF está relacionado a disponibilidade ou não da equipe para o trabalho 

conjunto. Alguns vivenciam interessantes experiências de apoio com uma equipe, enquanto 

que não conseguiram estabelecer nenhuma ação conjunta com outra. Outras equipes de NASF 

relatam que a maior parte da sua prática profissional é isolada das EqSF, como podemos ver 

nos relatos a seguir: 

 
Tem unidades que você quase que se joga e ninguém te abraça. Enquanto 

que na outra unidade eles pegam você na hora que você entra no portão, 

entendeu? Porque se você me perguntar se existe vulnerabilidade dentro 
desse bairro aqui? Eu não tenho medo de dizer que tem e muito! E porque 

não tem visita para mim? Porque que esses grupos de mulheres que a gente 

quer trabalhar nunca acontece? Então esse apoio está sendo disperso. Esse 
apoio é desperdiçado.(Sobral, EqNASF, S6, GF). 

 

As ações somos nós que propomos, nós que estruturamos e que executamos. 

(...) É muito difícil alguém olhar aqui e dizer: ‘está aparecendo muita 
adolescente grávida. Vamos fazer um trabalho?’ Muito difícil. Somos nós 
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que estamos propondo e identificando sempre. Sempre não. Vamos colocar 

99% das vezes. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 
É mais o que a gente consegue fazer porque o que determina nas diretrizes 

não dá pra fazer 100% porque é muita coisa. (...)Tem equipe que a gente 

consegue trabalhar junto com a equipe. Se reunir, trabalhar junto no 

planejamento e outras não consegue. A gente conhece bem a dinâmica das 
equipes, mas elas não conhecem a nossa. (Crato, EqNASF, C8, EC). 

 

Quando as equipes caem em campo, as coisas começam a fluir e ai algumas 
coisas deixam a desejar. Tanto a dificuldade de relação, quanto a própria 

disponibilidade, a própria vontade da equipe e da coordenação procurar, 

vamos dizer assim, usar o NASF, fazer com que ele funcione. (Fortaleza, 

gestor, F7, EI).  
 

(...) eles querem trabalhar, mas tem algo ai que impede, né? O problema 

não está neles, está nos profissionais [de nível superior da equipe de saúde 
da família] que não colaboram também, né? (Fortaleza, Eqsf, ACS, F5, EI). 

 

(C7) Alguns profissionais literalmente fogem da gente./(C6) Não gostam, 
repudiam. (Crato, EqNASF, C7 e C6, EC).  

 

A interprofissionalidade provoca mudanças e só se efetiva na prática com a 

presença de, pelo menos, mais de um profissional envolvido, conjuntamente, em um mesmo 

objetivo. Nesse sentido, o trabalho do NASF é de extrema dependência, visto que a integração 

com as EqSF é a chave para o sucesso nos seus processos de trabalho.  

Toda relação interprofissional implica na produção de subjetividades, que vai 

sendo construída no dia-a-dia, nos encontros e desencontros, de intensidades, ritmos e 

velocidades diferentes (LANCETTI, 1994). Dessa forma, a construção dos processos de 

trabalho do NASF relaciona-se, inteiramente, com a construção de relações intersubjetivas 

que culminem em um processo de construção compartilhada.  

Campos e Domitti (2007, p. 404) apontam que o “trabalho interdisciplinar 

depende também de certa predisposição subjetiva para se lidar com a incerteza, para receber e 

fazer críticas e para tomada de decisão de modo compartilhado”. Assim, o processo de 

chegada do NASF foi marcado também por certo receio das EqSF de que essa nova proposta 

pudesse atrapalhar o andamento do trabalho já instaurado nas unidades, como podemos 

perceber no relato a seguir: 

 

No começo a gente ficou receoso, realmente, viu? Se o trabalho deles iria 
atrapalhar, se iria ajudar, mas na prática ajudou bastante. (Fortaleza, 

EqSF, ACS, F17, EC).  

 

Em algumas unidades, não posso falar por todos, as equipes tem aquele 
receio. Eles acham que vai ser mais trabalho pra eles, eles acham que vai 

trazer mais demandas pra eles. E é justamente o contrário. É trabalhar 
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medidas preventivas para poder evitar que o usuário chegue a unidade, não 

é? (Fortaleza, gestor, F7, EI).  

 

Ao discutir os obstáculos subjetivos e culturais que dificultam a implantação do 

apoio matricial, Campos e Domitti (2007) apontam que as pessoas tendem a cristalizar-se em 

identidades reativas, que as induzem a desconfiar do outro e a defender-se de modo paranoico 

da concorrência alheia. Assim, dificultam a abertura para a interação tão necessária para a 

construção dos espaços interdisciplinares.  

Os sujeitos entrevistados apontaram que no início do processo de implantação 

essa reação era agravada pelo desconhecimento da proposta, que aos poucos foi sendo 

assimilada em diferentes graus por algumas EqSF, como podemos ver nos relatos a seguir: 

 

Então acho que foi de imediato, pra equipe como um todo, foi meio 

frustrante, né? De não compreender assim, de ver o papel do NASF, teve 
que ter esse caminhar que eu acho que seis meses, mas demorou um pouco 

pra responder às expectativas e pra melhorar a relação, a gente também 

não conseguiu organizar as reuniões na sexta-feira que era pra ter. 
(Fortaleza, EqSF, médico, F2, EI).  

 

Exatamente... Assim, às vezes os profissionais cobram do NASF e vice-versa. 

Mas precisa entender muito que o NASF funciona de uma forma diferente. E 
pelo que a gente entende da proposta elestrabalhar com o apoio matricial, 

né? Tem que trabalhar em conjunto. Não é só simplesmente encaminhar um 

paciente que necessita de um atendimento com um psicólogo. Um paciente 
que necessita de fisioterapia. (Crato, gestão, C3, EC). 

 

Então assim, se existisse uma capacitação para o PSF, para a saúde da 
família, pra médico, dentista, agente de saúde entender, mostrar para o que 

é que o NASF veio seria assim fundamental. Nessa capacitação ia-se dizer: 

é apoio. É união com vocês, né? Não é uma equipe ali isolada. É uma coisa 

que vocês tem que trabalhar juntos e articulados. Isso ai seria 
importantíssimo para a conscientização desses profissionais. (Fortaleza, 

EqNASF, F10, GF).  

  
Eu acho que essa questão da conscientização é da conversa mesmo, né? 

Você chegar junto a equipe de saúde da família, conversar, articular, 

mostrar porque você veio, então mostrar a nossa diretriz, que é aquela, de 

apoio,  né? Que não é porta de entrada, porque às vezes pode parecer que... 
pode ser mal visto, né? Pensar: “ah... não quer atender” mas não é assim. A 

proposta é de apoio e não de porta de entrada. (Fortaleza, EqNASF, F12, 

GF). 
 

A gente já teve duas capacitações, mas também eu acho que vai do interesse 

do profissional também. Tem profissional que sabe que tem que trabalhar 
junto com o NASF. Tem outros que acham que é obrigação deles [NASF] 

estarem aqui 24h. Tem outros que acham que a obrigação deles é só estar 

com os ACS. Que não tem informação, que não tem contato nem nada. E tem 

pessoas que realmente participam junto com eles. É realmente complicado 
(Crato, EqSF, enfermeiro, C14, EI).  
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Alguns acreditavam ser mais um trabalho, que iam gerar mais uma 

demanda para eles, não entendiam que o trabalho estaria agregado, estaria 

intrinsecamente relacionado com o da unidade. O que eu imaginei foi isso e 
com o tempo veio se acostumando e eles estão aceitando mais a nossa 

atuação. Para mim no inicio foi assim.  (Crato, EqNASF, C15, GF).  

 

Essas narrativas nos levam em direção a alguns questionamentos acerca da 

incompreensão das EqSF com relação a política do NASF: será que as diretrizes e a proposta 

do NASF não estavam suficientemente claras para que pudessem ser compreendida pelos 

profissionais? Será que a incompreensão tem a ver com a dificuldade de os profissionais 

assimilarem uma proposta inédita, nunca antes vivenciada? Ou de assimilar uma proposição 

que vem em uma lógica contrária daquela antes praticada? Ou mesmo de assimilar algo que 

contradiz expectativas anteriormente criadas? 

As limitações colocadas são fruto do desconhecimento ou da não aceitação 

apresentada como desconhecimento? Talvez a demarcação ideológica e afetiva de não 

aceitação do trabalho conjunto com o NASF possa não se dar de maneira consciente ou talvez 

reflita a indisponibilidade de alguns profissionais em se envolver com a dinâmica de trabalho 

da sua unidade de saúde e do seu território.  

Tais reflexões nos remetem a relação cognitiva x ideológica x emocional que 

permeiam a relação. Ellery (2012) aponta que  

 
(...) mesmo quando o profissional, do ponto de vista cognitivo e 

epistemológico, está convencido da importância da colaboração 

interprofissional, mesmo assim, ele pode ser traído pelos seus sentimentos. A 

necessidade de reconhecimento, de prestígio social, sentimentos humanos do 
ciúme, da disputa de poder são forças e sentimentos presentes que precisam 

ser consideradas na interprofissionalidade. Trata-se de questão complexa, 

onde estão envolvidos aspectos políticos, epistemológicos, sociais, éticos e 
emocionais. Sem considerar os referidos aspectos, inerentes à complexidade 

dos fenômenos humanos, não teremos projeto interdisciplinar e 

interprofissional bem-sucedido (p. 46).  

 

O trabalho em equipe não institui apenas pela mudança de nomenclatura ou 

criação de um novo programa, ou mesmo pela inserção de uma equipe multiprofissional em 

um processo de trabalho já instituído. Essa proposta requer uma importante transformação das 

posturas, valores e práticas de sujeitos que serão afetados em vários aspectos da sua rotina.  

No caso da política NASF, os sujeitos mais afetados com a proposição de 

transformação foram os profissionais das EqSF. Estamos falando de uma proposta que, de 

certa forma, não foi proposta, foi simplesmente estabelecida, visto que os mesmos não foram 

consultados e nem foram questionados se desejavam serem apoiados. 
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Assim, alguns profissionais das EqSF, fazendo uso da margem de liberdade e 

autonomia presentes no seu trabalho (CECÍLIO, 2007), encontraram uma forma de dizer 

aquilo que não lhes foi perguntado: vocês aceitam o apoio do NASF?  

 

É muito ruim porque você está sempre buscando uma pessoa que não quer. 

Que não quer formar vínculo (...) A gente marcava para conversar com uma 
pessoa, a pessoa marcava para uma semana, para dez dias depois. Não 

deixava a gente entrar em uma dinâmica. Então a gente entrou para ser 

apoio, enquanto a pessoa não estava pedindo apoio, não estava querendo 
receber o apoio (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

Tem unidades que, infelizmente, a gente percebe não se interessam, não 
querem saber, não querem trabalhar em parceria, então fica difícil 

(Fortaleza, gestor, F7, EI).  

 

Eu acho que tem muita coisa para ser dada e eles não estão recebendo. Eu 
vejo que poderia ser sugado muito mais da gente e que não sugam. Eles 

poderiam ter um apoio muito maior, mas não tem. (Sobral, EqNASF, S6, 

GF). 
 

Mas já tem unidade que era um problema sério. O agente de saúde não quer 

trabalhar (...) acha que é um favor indicar um paciente (Crato, EqNASF, 

C6, EC).  

 

A apreensão de que a postura de alguns profissionais comunica uma posição, que 

não pode ser desconsiderada, é de fundamental importância na compreensão dos limites e 

possibilidades de implantação do NASF. 

Cecílio (2007) alerta para a necessidade de considerar a existência de um espaço 

de liberdade irredutível dos trabalhadores de saúde na instauração de novos modelos e 

propostas, pois “muitos projetos justos e necessários” eram perfeitos quando idealizados, mas 

configuraram-se como ineficazes quando “colocados em prática”. Os trabalhadores se 

utilizam de certa liberdade para reproduzir ações instituídas, que são muitas vezes a 

reprodução de formas de se fazer o cuidado que, exatamente, pensa-se em transformar.  

A proposta dos formuladores da política do NASF surgiu em meio às 

necessidades já discutidas nesse trabalho e que envolvem, sobretudo, a insuficiência das EqSF 

oferecerem atenção integral aos usuários e efetivar a mudança do modelo de atenção proposto 

para Atenção Básica. Assim, desde a sua concepção, o NASF objetiva, de certa maneira, tirar 

as EqSF de um certo “lugar de conforto” na tentativa de resgate dos princípios e diretrizes do 

SUS e da própria ESF.  

Para além de atribuir aos profissionais das EqSF a culpa por não se 

disponibilizarem a atuar na lógica conjunta, estamos buscando elementos que nos auxiliem na 

compreensão dos motivos pelos quais esse fenômeno vem acontecendo.  
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Nesse sentido, Lancman e Barros (2011) sinalizam um aspecto importante, que se 

referem aos apontamentos para a prática profissional oferecido às equipes da ESF: aos 

profissionais do NASF foram dadas orientações para que os mesmos destinassem a maior 

porcentagem das suas horas de trabalho em ações compartilhadas - tais como reuniões, visitas, 

consultas conjuntas e grupos compartilhados – enquanto que aos profissionais das EqSF, 

principalmente, os de nível superior, as orientações e metas fazem com que os mesmos 

tenham a maior parte da sua rotina de trabalho voltada para ações individuais. Essa 

incompatibilidade de ações se agrava com a relação entre o pouco tempo que se tem de 

trabalho diante de uma excessiva demanda, como já vimos anteriormente.  

A partir dos relatos anteriores e da observação realizada em campo pudemos 

perceber que os principais profissionais que atuam em conjunto com as equipes de Saúde da 

Família são os Agentes Comunitários de Saúde. Ao longo do trabalho de campo fomos 

buscando apontamentos que nos auxiliassem a compreender o porquê de esses serem os 

profissionais mais disponíveis para o trabalho conjunto. 

Inicialmente, a compreensão acerca da importância do papel do Agente 

Comunitário de Saúde, de estar no território, nas residências e na vida das famílias assistidas 

nos levou a um primeiro apontamento: esses profissionais são os que estão mais próximos da 

realidade das pessoas, assim, os mesmos são os que mais conhecem as necessidades de apoio 

do território no qual as equipes de NASF estão inseridas. As falas a seguir apontam a 

importância dessa localização para o trabalho conjunto: 

 

Ai vai trabalhar mais com os ACS, quem vai passar a demanda na maioria 

das vezes vai ser o agente de saúde e não a equipe do PSF (Fortaleza, 
gestor, F7, EI). 

 

Geralmente a gente faz um levantamento de demandas para as visitas 
domiciliares e dentro dessas visitas a gente vê a gravidade. A partir da 

conversa com o agente de saúde, que é a pessoa que traz todo o contexto 

(Sobral, EqNASF, S13, EC).  

 
Como estou dizendo, eles tem mais contato com os ACS. Eles sentam com os 

ACS, fazem uma escala de planejamento, se dividem. Veem quais os 

pacientes que esteja necessitando de visita. Quem é a ACS que montou um 
grupo que queira participação (Crato, EqSF, enfermeiro, C14, EI). 

 

Posteriormente, ao observar a dinâmica procedimento-centrada com foco nos 

atendimentos individuais no qual os profissionais médicos, enfermeiros e dentistas estão 

inseridos, começamos a pensar que os ACS carecem de apoio no território, especialmente, no 
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que se referem às visitas domiciliares para assistirem a casos complexos. As falas a seguir 

ilustram essa realidade:  

 

O NASF é também a luz no fim do túnel para o ACS, porque ele muitas 
vezes quer levar alguém naquela família, mas o médico não tem 

disponibilidade, a enfermeira está cheia de atribuições na unidade de saúde 

e às vezes a gente chega em uma casa que não sabe nem pra que 
profissional é aquela visita. Acaba que todo mundo faz o atendimento 

compartilhado porque depois a gente seleciona mais ou menos qual o 

profissional que vai tomar conta daquele caso, porque o que elas querem 
realmente é que alguém veja. (CRATO, EqNASF, C16, GF). 

 

Quando não se conseguiu as portas abertas, quando nove de dez portas 

estavam fechadas, ai começou a pensar: “vamos pra onde?”, “vamos 

trabalhar com quem?”, aí vamos puxar o agente de saúde. Porque eles têm 

uma carência enorme, né? Então quando houve esse casamento, formou-se 

esse vínculo. (Fortaleza, EqNASF, F13, GF).  

 

Tais relatos nos fazem refletir acerca do fato de que o trabalho do ACS, que se 

configura como um elo entre a comunidade e a Unidade de Saúde, cria uma demanda e, 

consequentemente, uma interdependência de uma assistência que não pode ser prestada este 

trabalhador. Aqui nos questionamos acerca da baixa “autonomia técnica” desses profissionais 

que pode demandar um maior apoio das equipes de NASF e que poderia ser mais um dos 

fatores a fortalecer essa relação.  

Bosi (1996) discute na sua obra o conceito de autonomia técnica a partir do 

pensamento de Freidson (1978) e ressalta que essa seria a essência do que é próprio da 

profissão (ou seja, seu conteúdo técnico); aquilo que determina o monopólio sobre áreas 

específicas da prática e gera poder a partir da exclusividade a certo conjunto de saberes. 

A atribuição dos Agentes Comunitários de Saúde, contidas na lei 11.350/2006 que 

regulamenta a profissão, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas 

em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, 

estadual ou federal. Segundo a legislação, tais atividades são: 

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural 

da comunidade;  

II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;  
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  

IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde;  

V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 

situações de risco à família; e 
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VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e 

outras políticas que promovam a qualidade de vida (p.2) 

 

A partir da análise das ações acima, podemos perceber que há poucas ações de 

exclusividade do profissional ACS e que estas não mobilizam saberes específicos e exclusivos 

da categoria de nível médico com escassa formação formal relacionada à profissão. Esse 

cenário gera um baixo grau de autonomia técnica e, consequentemente, pouco poder técnico 

diante dos demais profissionais. 

Soares (2012) também encontrou a predominância de ações do NASF junto aos 

ACS, ao realizar uma pesquisa com profissionais do NASF de Fortaleza – CE e afirmou que 

 

o vínculo de apoio que deveria ser estabelecido fortemente com todos os 

membros da equipe acaba ficando restrito aos ACS, seja porque os demais 
profissionais não querem participar ou porque a própria estruturação e lógica 

do serviço concorrem para seu afastamento desses espaços (p. 78). 

 

Apesar de os ACS também terem que responder aos programas prioritários 

previstos para acompanhamento pelas equipes de saúde da família, os mesmos escapam da 

lógica da clínica tradicional, restrita a produção de atendimentos, e possuem mais espaço para 

a clínica ampliada, pois não entraram na lógica da profissionalização.  

Uchimura e Bosi (2012) destacam que, apesar de a categoria dos ACS prescindir 

de uma formação profissionalizante institucionalizada, esses profissionais demostram a 

apropriação de um 

‘novo olhar’ sobre a saúde e de um outro jeito de fazer saúde’ sugerindo, 

assim, não apenas o conhecimento de pressupostos teóricos que sustentam a 

proposta, como, também, o com aspectos como a promoção da saúde e os 
princípios filosóficos do SUS, revelando, assim, uma compreensão ampliada 

de saúde (p. 153). 

 

Nesse aspecto, achamos interessante ressaltar outro extremo: a relação com os 

cirurgiões dentistas. Em observação, corroborada pela narrativa dos profissionais do NASF, 

pudemos perceber que os profissionais mais distantes do NASF são os cirurgiões dentistas. 

No trabalho de campo alguns profissionais dessa categoria não se disponibilizaram a serem 

entrevistados alegando, inclusive, o fato de não terem contato com o NASF. Dos que 

conseguimos entrevistar, em número de três (um em Sobral e dois em Fortaleza), poucos 

referiram já ter realizado alguma ação com o NASF e nenhum se referiu a uma ação realizada 

conjuntamente, mas sim em forma de encaminhamento.  

Avaliamos que seria importante ressaltar esse aspecto, pois para nós a relação com 

os ACS e com a odontologia se mostrou como extremos sintomáticos. Ou seja, ao passo que 
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os ACS, não especialistas e que apresentam uma atuação inserida no território, estão mais 

disponíveis para o trabalho conjunto, os cirurgiões dentistas encontram-se na lógica oposta, 

centrados na especialidade e no consultório e distantes das práticas colaborativas e 

interprofissionais. 

Mas pra falar a verdade a gente não tem tanto contato, pelo menos nós da 

odontologia a gente não tem tanto contato com o NASF assim em outros 

trabalhos, mais nessa parte das escolas, esses escolares. (Fortaleza, EqSF, 
dentista, F3, EI).  

 

O contato que eu tive com eles foi de visita domiciliar, que eles visitavam e 

passavam o caso pra mim quando precisavam de uma assistência 
odontológica. Mas, bem limitado. Não teve mais do que isso (Sobral,  EqSF, 

dentista, S3, EI). 

 
Com o dentista também... ele está na sala realizando o trabalho dele e nós 

não temos contato (Crato, EqNASF, C6, EC).  

 

 Cericato, Garbi e Fernandes (2007) apontam ainda que o fato de a odontologia 

não estar presente desde o início da ESF, possivelmente, trouxe prejuízos no processo de 

integração dos profissionais com os demais componentes da equipe. Segundo as autoras, 

muitas vezes o que tem ocorrido é apenas uma transferência linear do espaço de trabalho do 

cirurgião dentista de outros níveis de atenção para o da ESF. 

Outros estudos (OLIVEIRA et al, 2007; PINTO, 2008) também evidenciaram que 

a atuação odontológica na ESF ainda permanece focada nas atividades clínicas, fragmentadas 

e isolada, com raras inserções nas práticas compartilhadas.   

A valorização dos usuários pelos profissionais especialistas e a desvalorização do 

saber do ACS por parte da comunidade, pode também ser um fator que venha reforçando a 

aproximação dos ACS dos profissionais do NASF, buscando manter esses profissionais 

presentes no território. Os ACS apontam a falta de reconhecimento e o sentimento de 

impotência que possuem diante de casos complexos – também encontrado nos estudos de 

Bellenzani e Mendes (2012) – e o lugar de prestígio que “os doutores” possuem na 

comunidade. 

As relações de poder, especialmente no que se refere ao ACS, não se dão apenas 

em relação à comunidade, mas também no interior das equipes (NUNES et al., 2002). Em 

estudo recente realizado na ESF de três estados do Nordeste (Ceará, Bahia e Sergipe), Trad e 

Rocha (2011) apontaram a relação de poder existente entre as diferentes categorias 

profissionais das EqSF, que reproduzem em muitos casos as diferenças de classes ou de poder 

corporativo. As autoras destacam ainda a hierarquia existente entre os profissionais de nível 
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superior e de nível médio que, em muitos momentos, aniquilam a pretendida solidariedade e 

cooperação entre os membros e cede lugar a disputas interprofissionais. 

O fato de esses profissionais serem algumas vezes subordinados diante da 

hierarquia existente nas equipes, especialmente, diante dos que possuem “nível superior” – 

nomenclatura que já embute em si uma diferenciação – leva-nos a refletir também acerca da 

proximidade dos ACS com os profissionais do NASF. Será que o fato de o NASF possuir 

uma composição exclusiva de profissionais de nível superior também não influencia na 

mobilização dos ACS para a atuação conjunta? Será que os ACS se sentem mais obrigados a 

responder a demanda de atuação conjunta dos profissionais de nível superior do NASF do que 

os demais profissionais da EqSF que também possuem nível superior?  

A fala a seguir, leva-nos a refletir que, para além das facilidades existentes no 

trabalho conjunto com os ACS, os mesmos se apresentam como uma “última” opção de uma 

equipe que não consegue estabelecer vinculação com os demais membros das EqSF:  

 
Como que essa enfermeira, que no dia que eu encontro com ela na unidade e 

ela está até a garganta de serviço pra fazer acompanhamento, vai conseguir 
sentar comigo? (...) Ai nós vamos ter contato com as agentes comunitárias de 

saúde e basear o trabalho em cima da agente pra poder ter produção. Pra 

poder produzir. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

Nesse sentido, Mattos e Baptista (2011) apontam que analisar uma política é 

analisar o poder em ação, visto que tanto a política como o conhecimento são exercícios de 

poder e que os sujeitos exercem poder uns sobre os outros, defendendo seus interesses e 

pressionando por decisões a partir de suas perspectivas.  

Furtado (2007), alerta para o fato de que “à medida que aumenta o grau de 

colaboração profissional, decresce a autonomia individual, uma vez que a condução de planos 

terapêuticos passa a ser negociada entre os seus integrantes, o que pode ser, particularmente, 

difícil para alguns sujeitos” (p. 248).  

Assim, compreendemos que estamos analisando uma proposta na qual se insere 

sujeitos de relações (MINAYO, 2008) imersos em uma complexa trama social, na qual 

convivem, como já vimos, micropoderes e papéis e lugares já instituídos.  

 
E, como estão implicados com a produção de um cotidiano que não lhes 

agrada, podem também desproduzi-los. Encarando cada uma dessas 

situações – possibilidades, no jogo de forças em que se encontram e na trama 

da rede de atores onde emergem, podendo inclusive operar sobre as várias 
potencias que cada um carrega para isso (FRANCO; MERHY, 2009, p.304) 
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O método dialético nos auxilia na compreensão do principio do conflito como 

algo permanente e que se explica na transformação (MINAYO, 2008), por isso faz-se 

necessário uma aproximação para a consideração da existência de tais conflitos, como forma 

inclusive de transformá-lo. 

Furtado (2007) defende que as formas de organização do serviço devem garantir 

às equipes possibilidades de análises dos seus inevitáveis conflitos, estabelecendo arranjos e 

dispositivos institucionais que possibilitem o convívio com a diferença - e apesar dela. Tendo 

em vista que a interprofissionalidade pressupõe uma maior intensidade e frequência de 

relações, assim como a superação de contatos protegidos por normas e protocolos, o que exige 

mais cuidado e análise constante das diferentes interações por parte dos coordenadores do 

serviço. 

A aproximação com o processo de inserção do NASF nos municípios revelou que 

os novos profissionais inseriram-se como um novo ingrediente que gerou ruídos nos 

processos instalados da ESF.  

O termo ruído foi resgatado por Merhy (2004) de Fernando Flores (1989) e 

consiste na quebra de silêncio no cotidiano institucional que deve ser percebido como a 

presença de distintos projetos de agentes envolvidos que não estão sendo contemplados pelo 

modelo de organização e gestão do equipamento institucional em foco. 

A possibilidade de escutar os ruídos que surgem no cotidiano dos serviços pode 

permitir a reconstrução dos modos de gerir e operar o trabalho em saúde (MERHY, 2004). Os 

ruídos refletem incômodos que precisam ser considerados e cuidados. 

Tais incômodos são gerados, justamente, por revelar engessamentos, 

incompatibilidades no processo de trabalho e relações de poder já ajustadas no interior dos 

serviços. Apesar de algumas falas refletirem certa acomodação diante dessa situação 

encontrada, outras apontam uma abordagem em torno dos ruídos existentes a partir da 

aproximação e de um sensível tensionamento com vistas a instaurar processos de trabalhos 

renovadores.  

É prazeroso principalmente também quando a gente consegue dobrar a 

equipe de saúde da família. Por exemplo, uma equipe que nada nunca deu 
certo e com muita insistência que a gente contorna e a gente já consegue 

fazer muita coisa junto é muito bom (Crato, EqNASF, C15, GF). 

 
Eu acho que devido ter visto sucesso, ou ter visto resultado com o trabalho 

com o agente de saúde, ai eu acho que sensibilizou. Porque tinham 

profissionais que não pediam, que não chamavam e depois de ter visto que o 

agente de saúde estava conseguindo, que a gente estava participando de tal 
grupo, em tal área, ai eu acho que eles baixaram a guarda e receberam 
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mais. Se aproximaram mais, mas isso também varia de equipe (Fortaleza, 

EqNASF, F13, GF). 

 
A equipe hoje vê que ela que tem que passar a demanda. Buscar a demanda 

junto com os agentes de saúde, porque quem está na área é quem sabe quais 

são as demandas. Então pra que aconteça em equipe e a equipe de Saúde da 

Família passa para a equipe do NASF. Hoje algumas equipes conseguem 
assim. Estão interagindo bem melhor. (Crato, gestor, C4, EC). 

  

No processo de investigação podemos perceber que os ruídos existentes eram 

muitas vezes negligenciados por parte da gestão/coordenação das unidades de saúde, ficando 

a cargo dos próprios profissionais adotarem iniciativas – ou não - para a resolução dos 

conflitos existentes no processo de trabalho. Aqui cabe a demarcação da particularidade o 

município de Sobral no qual, por possuir no início da implantação apoiadores/tutores que 

acompanhavam cada equipe, apresentou um cuidado mais aproximado na resolução dos 

conflitos que emergiram do processo inicial.  

 A responsabilidade da articulação dos processos de trabalho e resolução das 

divergências encontradas ficou, na maioria das equipes pesquisadas, para os próprios 

profissionais do NASF. Entretanto, questionamo-nos: como fazer isso imerso em tantas 

relações, parcialidades e tensões?  

Nesse aspecto, as diretrizes do NASF apresentam-se novamente de forma 

contraditória. Inicialmente, apontam que “as metas a serem estipuladas para os profissionais 

do NASF dependem da capacidade do profissional apoiador de articular e trabalhar em 

conjunto com as equipes de SF” (BRASIL, 2010, p. 21), transferindo, assim, a 

responsabilidade para a “capacidade” do profissional do NASF.  

Posteriormente, orientam que é na relação dos gestores com as equipes deve 

“imperar a flexibilidade, tanto para os critérios como para as próprias atividades do apoiador, 

ou seja, tudo isso deve ser considerado de forma dinâmica e sempre sujeita a reavaliação e 

reprogramação” (BRASIL, 2010, p. 13), incluindo, assim, a figura do gestor como 

participante do processo de articulação das atividades a serem implantadas, apontando as 

orientações abaixo: 

 

Devem ser objetos de atenção especial processos que devem ser estimulados 

pelos gestores: (a) sigilo relativo às reuniões de equipe; (b) disposição para 
crítica com maturidade, em dupla via: fazer crítica e receber crítica de forma 

adequada é um aprendizado coletivo que deve ser estimulado; (c) 

reconhecimento e lida com conflitos de forma positiva, considerando que 

grupalidade idealizada e sem conflitos não existe e impede a riqueza da 
explicitação das diferenças e empobrece o espaço coletivo; (d) 

reconhecimento de que o amadurecimento do grupo depende da capacidade 
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de tomar as diferenças e conflitos na sua dimensão positiva e produtora. 

(BRASIL, 2010, p.22). 

  

Entretanto, na realidade que encontramos, com exceção da cidade de Sobral, essa 

tarefa foi de responsabilidade das equipes, estando os coordenadores muitas vezes alheios a 

esse processo. 

O nosso NASF não teve esse contato inicial com a residência, então a gente 

sofreu mais ainda. Não tínhamos na época uma coordenação que 
acompanhasse o trabalho e dissesse “vai por aqui”, um apoio técnico que a 

residência tem. (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

  

 No estudo de Soares (2012), os profissionais do NASF evidenciaram a 

ausência da gerência dos processos de trabalho, atribuindo inclusive à falta do coordenador a 

dificuldade de estabelecer uma relação dialógica com as EqSF. Segundo a autora, fica claro 

que “todos reconhecem que se faz necessária uma pessoa superior para gerir, avaliar e, se 

preciso for, criticar algum aspecto do trabalho” (p. 56).  A mesma atribui essa mentalidade a 

herança do modelo tradicional de trabalho e emprego, onde mais do que a responsabilidade 

por sua ação, leva-se em consideração a cobrança e/ou a punição do chefe. 

A partir do processo vivenciado, realizamos uma interpretação acerca de tal 

reivindicação dos profissionais de uma forma diferente. Para nós, tal situação aponta a 

necessidade latente de um mediador (ou supervisor) que pudesse trabalhar aspectos 

específicos em supervisões e espaços de educação permanente, cuidando assim das relações, 

dos trabalhadores e do próprio processo de construção em andamento. 
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CAPÍTULO VI 

 “SOMOS MEIO QUE CAMALEÕES, TEMOS QUE NOS ADAPTAR CONFORME O 

AMBIENTE”: REFLEXÕES SOBRE INSTRUMENTOS E ESTRUTURA DE 

TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DO NASF. 

 

Nessa categoria discutiremos os aspectos relacionados aos instrumentos e 

estrutura de trabalho na inserção do NASF nos cenários estudados. Por tratar-se de um 

programa novo a ser inserido em uma estrutura já existente, a ESF, alguns aspectos foram 

levantados pelos participantes acerca das condições para a realização do trabalho que 

influenciam nas condições de possibilidades de inserção no contexto de implementação.  

Aqui resgataremos a conceituação de “instrumentos de trabalho em saúde” 

proposta por Mendes-Gonçalves (1994), já apresentada anteriormente, que consiste em 

recursos e técnicas materiais e não materiais.  

A concepção de tecnologia, para esse autor, deve ser constituída pelo saber e por 

seus desdobramentos materiais e não materiais e não apenas como designado, usualmente, a 

um conjunto de instrumentos materiais do trabalho. Essa compreensão tem origem na 

etimologia da palavra tecnologia que “refere-se aos nexos técnicos estabelecidos no interior 

do processo de trabalho entre a atividade operante e os objetos de trabalho, através daqueles 

instrumentos” (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 18).  

Comungamos com a formulação deste autor, que explica que a tecnologia é “um 

conjunto de saberes e instrumentos que expressa, nos processo de produção de serviços, a 

rede de relações sociais em que seus agentes articulam sua prática em uma totalidade social” 

(p. 32).  

Por considerarmos que a prática social, que é a produção do trabalho em saúde, 

acontece em um determinado espaço e este influência diretamente a produção deste fazer, 

incorporamos também nas análises realizadas neste capítulo uma discussão acerca da estrutura 

– ou não estrutura – encontrada pelo NASF na sua inserção na ESF. 

Dessa forma, discutiremos neste capítulo os (1) os recursos não-materiais; (2) os 

recursos materiais; e (3) as estruturas encontradas na realidade de inserção do NASF nos 

municípios.  

 

6.1 – Recursos não- materiais: o saber como tecnologia  

  

A operação do saber, segundo Mendes-Gonçalves (1994), enquanto tecnologia do 

processo de trabalho, implica em desdobramentos em materiais e não materiais e, ao passo 
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que dão sentido técnico ao processo, dão-lhe um sentido social articulado.  As duas dimensões 

referidas pelo autor sobrepõe-se na realidade, entretanto, destaca-se que a primeira está mais 

relacionada com os materiais de consumo e instalações - os quais serão discutidos nos tópicos 

a seguir – e a segunda relaciona-se aos saberes que se articulam pelos agentes produtores de 

saúde nos processos de trabalho.  

O saber, segundo o autor, constitui ferramenta principal do trabalho de natureza 

intelectual e este “deverá fazer corresponder instrumentos de trabalho adequados tanto à sua 

apreensão quanto à sua manipulação” (Mendes-Gonçalves, 1994, p. 74). Ou seja, no plano da 

prática, o saber deve proporcionar a captação da necessidade, sua objetivação (apreensão da 

necessidade sob forma de um objeto determinado conforme as características daquela 

necessidade) e a sua manuseio. 

Como vimos no capítulo anterior, os instrumentos de trabalho são específicos de 

cada época, pois são coerentes ao objeto sobre o qual se intervém. Segundo Menéndez (2009): 

 
O saber dos conjuntos sociais sobre os processos de s/d/a 

[saúde/doença/atendimento] foi desenvolvido dentro de processos sócio-

históricos onde se constituem as interpretações sobre as causas dos 
padecimentos, as formas de atenção e os critérios de aceitação das mortes 

por doenças e evidentemente por outras causas. (...) A doença, os 

padecimentos, os danos à saúde foram, em diferentes sociedades, algumas 
das principais áreas de controle social e ideológico tanto no plano macro 

como microssocial (MENÉNDEZ, 2009, p. 269). 

 

Os saberes, aos quais Menéndez (2009) se refere, não se restringem apenas aos 

saberes ditos científicos acerca dos processos de adoecimento. Para o autor, diversos 

conjuntos de atores sociais nas diferentes sociedades geram não só padecimentos, mas 

também atividades em relação a eles. Aqui, iremos realizar um recorte acerca dos saberes 

produzidos em relação a um determinado objeto de saúde que operam nos processos de 

trabalho em saúde. 

A partir deste recorte, aprofundamo-nos na compreensão de que saberes e 

equipamentos só podem ser pensados como tecnologia nos processos de trabalho, 

diferentemente da suposição tradicional de que a tecnologia possa existir enquanto objeto em 

si, antes e fora dos processos de trabalho. 

 

(...) a tecnologia deixa de ser o que é só nas aparências, uma opção entre 
várias possíveis, ainda que tomada por referência a motivações de ordem 

técnica e também motivações de ordem econômica, política e social. Uma 

opção para um processo de trabalho que já estaria dado em sua essência antes 

de fazê-la, uma opção que corresponderia tão somente à seleção menos ou 
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mais racionalizada, conforme as possibilidades dos meios adequados para a 

consecução de certos fins (MENDES-GOLÇALVES, 1994, p. 125-126) 

 

Compreendendo a coerência entre os objetos e os instrumentos de trabalho - neles 

incluídos o saber - iremos analisar a prática médica tradicional, que corresponde ao modelo 

médico hegemônico, já discutido nesse trabalho, e sobre a qual a proposta do NASF se insere 

como um elemento que visa sua superação.  

Segundo Mendes-Gonçalves (1994), o objeto apreendido pelas ciências básicas 

positivas, sobre as quais se fundamenta a prática médica, passa a ser compreendido como 

verdadeiro e único objeto: o corpo anátomo –fisiológico, sem referencia histórica e anulando 

a subjetividade. Dessa forma, quando o corpo humano biológico foi tomado como objeto de 

trabalho em saúde, diversas tecnologias foram desenvolvidas para facilitar a mediação entre o 

profissional de saúde e a apreensão desse objeto.  

 

A forma de apreensão (o saber, no trabalho) do objeto que a medicina 
elaborou corresponde, portanto, não apenas à captação das características 

biológicas do corpo, mas à sua captação exclusiva, o que equivale a uma 

captação por desqualificação das demais características do mesmo corpo 
(MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 65). 

 

Esse modelo biologicista hegemônico tem conduzido a formação dos profissionais 

de saúde e, segundo Saupe et al. (2007) apresenta características marcadas por currículos 

organizados em disciplinas e grades curriculares que enfatizam o conhecimento das doenças e 

o tratamento dos doentes, de forma que o conceito de saúde dominante é representado pela 

ausência de doenças; e o domínio da alta complexidade tecnológica é a principal meta dos 

cursos e das instituições de saúde.  

A alta complexidade tecnológica a qual Saupe e colaboradores (2007) se referem, 

consiste no emprego do termo tecnologia como sendo subordinado ao desenvolvimento 

tecnológico no qual meio de trabalhos novos, mais produtivos e mais eficazes são criados via 

aplicação do conhecimento científico com vistas a ampliação da produtividade (MENDES-

GONÇALVES, 1994). 

A incorporação dessa noção de “avanços tecnológicos” na saúde seguem um 

padrão semelhante a de outras áreas do conhecimento, impulsionados por um mercado em 

expansão e favorecido pela concepção biologicista/mecanicista do corpo humano. Sobre isso, 

Franco e Merhy (2003, p. 63) afirmam:  

 

A grande oferta de inovações apresentadas nas áreas diagnósticas e 

terapêuticas alavanca o desenvolvimento do capital no setor saúde e na 

economia de modo geral. É notório que o avanço tecnológico observado na 
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indústria de equipamentos biomédicos e de medicamentos, neste século, 

criou um próspero mercado. A oferta de serviços nesta área pressiona para a 

constituição de um senso comum, voltado à idéia deque saúde é um bem de 
consumo. 

 

A ascensão deste modelo e a sua incorporação na formação em saúde tem como 

marco o Relatório Flexner. Este relatório foi produzido por Abraham Flexner e suas 

recomendações se tornaram padrão para a educação científica na saúde. Estas se baseavam 

numa perspectiva biológica, orientada pela especialização e pela pesquisa experimental e 

estaria centrada no hospital. O ensino em saúde adquiriu caráter instrumental e de habilitação 

para fazeres profissionais recortados em ocupações, fragmentados em especialidades e 

centrados nas evidências de adoecimento diante do processo saúde-doença, em especial nas 

intervenções por procedimentos e com o uso de equipamentos, em que a saúde ficou 

compreendida como ausência de doença (CARVALHO; CECCIM, 2012).  

O movimento de Reforma Sanitária Brasileira se opôs a essa concepção de saúde 

e consequentemente ao modelo de formação em saúde que reproduzia essa lógica. Assim, um 

novo modelo de atenção e produção da saúde exigia assim novos padrões de formação 

profissional.  

Dessa forma, o principal marco regulatório do Sistema Único de Saúde, a lei 

8080/90, traz a ordenação da formação dos trabalhadores da saúde como um dos campos de 

atuação do SUS, assim como ressalta a responsabilidade quanto ao incremento, em sua área 

de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, os artigos 13 e 14 da 

mesma lei apontam o item de recursos humanos como uma das atividades que implicarão a 

articulação das políticas e programas por meio de comissões intersetoriais e comissões 

permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 

superior. 

A mesma lei inclui ainda o título IV que apresenta orientações para a política de 

recursos humanos na área da saúde. Esta deverá ser formalizada e executada, articuladamente, 

pelas diferentes esferas de governo, com o objetivo de organizar um sistema de formação de 

recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da 

elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.  

Segundo Saupe et al. (2007) 

 

todos os programas que visam à transformação do modelo assistencial 

passam, necessariamente, por mudanças, tanto no perfil dos profissionais 

quanto na consciência coletiva das comunidades. Nesta perspectiva, a 
capacitação dos recursos humanos vinculados ao sistema de saúde, (futuros e 

atuais profissionais, gerentes, líderes comunitários e conselheiros de saúde), 
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tanto no sistema formal de ensino, quanto nos processos de educação 

permanente, precisa resultar da integração de esforços e serem 

acompanhados por avaliação que indique a necessidade de ajustes, reforços e 
redireciona- mentos, para que desvios possam ser corrigidos antes que 

produzam efeitos indesejados (p. 65). 

 

Cecim (2010) defende que o objetivo de produção da saúde em uma nova 

concepção deve se opor a produção que tem norma e valor de reprodução/reposição, na qual a 

prevenção e o tratamento se configuram como uma busca minuciosa pelo controle permanente 

do corpo e de seus movimentos.   

Dessa forma, esforços para a mudança no modelo de formação começam a se 

instituir, entre os quais podemos citar: a concretização da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), através do estabelecimento das Diretrizes Curriculares (DC) que 

encaminha para a formação de profissionais mais preparados para as novas exigências da 

sociedade; reformas curriculares, apoiadas em 500 instituições, via Pró-Saúde 1 (Medicina, 

Enfermagem e Odontologia) e Pró-Saúde 2 (todas as profissões de saúde); Programa de 

Educação Tutorial na Saúde, que apoia mais de 5 mil docentes, profissionais de Saúde da 

Família e estudantes; 52 mil especializações em saúde da família e 110 mil em gestão; 

telesaúde como apoio às ESF (SAUPE et al, 2007; PAIM, 2009). 

No trabalho de campo, dois profissionais evidenciaram iniciativas existentes na 

graduação que demarcavam a existência de mudanças no currículo desses profissionais:  

 

Na graduação existe uma disciplina de saúde preventiva, de saúde coletiva 

que é mais ou menos o trabalho do NASF, a gente trabalha com grupo, 
hipertensos, diabéticos. (...) por isso que eu não estranhei tanto. (Crato, 

EqNASF, C16, GF). 

 
(...) a minha [formação] já foi bem diferente. O meu último estágio na 

faculdade foi exatamente na unidade básica de saúde. Então a gente 

trabalhou com os grupos, grupos de idosos, grupos de gestante. (...) Então 

assim, eu já tive uma realidade semelhante a que eu tenho hoje no trabalho. 

Assim de promoção da saúde mesmo. Não foi só de atendimento, não foi só 

naquele modelo biomédico. (Sobral, EqNASF, S15, GF). 

 

Entretanto, apesar de tais relatos e dos esforços para a qualificação da formação 

em saúde com vistas à mudança do modelo de atenção, ainda há a predominância da formação 

focada no componente anatomo-fisiológico, no conhecimento clínico acerca do tratamento de 

patologias (ZENI; CUTOLO, 2011) e no modelo corporativo profissional, sem relações 

interdisciplinares. Esta última constatação, pôde ser encontrada em muitos relatos dos 

trabalhadores do NASF acerca da inexistência de conteúdos da graduação que os auxiliassem 

na construção dos processos de trabalho na ESF:  
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No caso da gente não. A gente já chega, apesar de muitos anos de formado, 

eu cheguei aqui como um recém formado. (Fortaleza, EqNASF, F10, GF). 

 

O trabalho do NASF é uma coisa bem diferente. Dentro da minha formação 

profissional quando falava em fisioterapia na atenção básica de saúde, o 
que passavam para a gente era uma coisa totalmente diferente disso aqui. 

Era uma sala dentro do PSF e o fisioterapeuta fazendo fisioterapia lá. A 

ideia do NASF de você ir ao domicilio, de você capacitar o cuidador. Isso é 
uma das maiores premissas das diretrizes do NASF, de você trabalhar com a 

promoção da saúde e prevenção de agravos. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

No começo a gente saia da faculdade assim. A gente não saia da faculdade 
com a visão de atenção primária, de educação. Pra gente foi difícil também. 

Porque a gente teve que saber um pouco até de cada categoria, até para 

poder fazer os encaminhamentos, estar tendo aquele atendimento 
compartilhado. Para a gente deixar de ter aquela visão curativista também 

foi complicado. Porque a gente saiu da faculdade com essa visão. (Sobral, 

EqNASF, S16, GF). 
 

(...) durante a graduação, eu acredito que a grande maioria dos cursos eles 

não tem essa visão da saúde pública. Então é uma parte muito clínica. 

(Sobral, EqNASF, S13, EC). 
 

Eu considero que teve muitos processos difíceis. Primeiro que quando você 

chega da faculdade você não tem esse embasamento de promoção de saúde. 
(...) Então ela [a profissão] é muito focada, muito direcionada e então 

quando você chega nesse processo de implantação do NASF, que você teve 

pouco embasamento teórico. (Fortaleza, EqNASF, F12, GF). 

 

Uchimura e Bosi (2012), em uma investigação com profissionais das EqSF, 

apontaram que o processo de formação exerceu uma frágil influência na escolha pela área de 

atuação dos profissionais e relataram a ausência de preparo técnico adequado para a atuação 

na atenção primária. Tal evidência também se fez presente no nosso estudo, nesse caso em 

relação aos profissionais do NASF.  

A inserção no NASF, como já vimos, deu-se, prioritariamente, por configurar-se 

como um novo campo de atuação das categorias profissionais, e a realidade encontrada por 

esses trabalhadores os colocavam diante do desafio de construir um novo modelo, entretanto 

sem subsídios para realizar tal ação nos primeiros momentos.  

Se a formação dos profissionais de saúde foi insuficiente para auxiliar a maior 

parte dos trabalhadores do NASF na construção dos seus processos de trabalho, o que dizer 

daqueles profissionais que hoje compõem as equipes e que, segundo os mesmos, não foram 

formados para atuar na saúde, como é o caso dos psicólogos e assistentes sociais, cuja 

formação é eminentemente das ciências humanas, e dos educadores físicos, centrada na 

educação.  
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Para mim foi uma mudança assim 180º. Eu não tive formação em saúde. Eu 

só fiz a pós depois porque eu senti a necessidade de ter (Crato, EqNASF, 

C8, EC). 

 

Para mim foi um desafio porque quando eu vim para o NASF eu senti que eu 

tinha que conhecer de tudo um pouco. Eu tinha que conhecer da saúde da 

criança, eu tinha que conhecer de hipertenso e diabético, de hanseníase, 

porque a psicologia passava por cada uma dessas doenças. E além das 

questões das doenças a gente também tem que trabalhar a promoção da 

saúde, então temas como higiene, temas como drogas. Então assim, (...) se 

você não entende nada, se você não sabe nada da medicação, se você não 

sabe nem que o captopril é disso ou daquilo outro, ele desqualifica logo o 

seu saber. Então para mim foi assim, entrar foi um desafio, de estudar e de 

ter que me apropriar desses novos saberes (Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

Eu senti um pouco uma certa dificuldade porque minha base foi assistência 
social. Quando disse assim vai pra saúde eu pensei: Meu deus, e agora? O 

que é que se faz na saúde? Ai eu vim com toda essa ansiedade (Crato, 

EqNASF, C15, GF). 
 

Na educação física foi também realmente muito difícil porque era novo, não 

se falava nem em faculdade. Até hoje ainda tem alguns cursos que ainda tem 

isso de não ter na própria graduação a área voltada para a saúde pública, 

para a atenção básica, então foi realmente um desafio (Fortaleza, EqNASF, 

F14, GF). 

 

Dessa forma, além da necessidade de apropriação dos elementos referentes à 

saúde coletiva, clínica ampliada e promoção da saúde, esses profissionais necessitaram se 

uma apropriação que se referiam a termos técnicos utilizados na saúde; a patologias e 

procedimentos clínicos usuais na ESF e a dinâmica e organização dos serviços de saúde.  

O trabalho do NASF tem exigido um novo perfil de profissional que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) ainda não “aprenderam” a fazer. Estas ainda estão 

presas a uma demanda anterior de formação para o modelo biomédico, cujo objeto de trabalho 

em saúde era o corpo humano biológico, dissociado do contexto sócio-econômico-cultural. 

A formação do profissional da saúde influencia, diretamente, a produção do 

trabalho em saúde, pois, como vimos, os saberes e conhecimentos produzidos são utilizados 

como instrumentos não materiais para a produção do cuidado. Isso se dá porque, “ao contrário 

de outros processos de produção, na saúde quem detém a direcionalidade técnica também põe 

a mão na massa, ou seja, participa diretamente do ato técnico final (compare, por exemplo, 

com o papel de um engenheiro numa fábrica)” (NOGUEIRA, 2007, p. 61).  

Apesar de as diretrizes do NASF (BRASIL, 2010) apontarem que os conceitos e 

ferramentas definidos para nortear os processos de trabalho dessas equipes já terem sido 
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amplamente testadas na realidade brasileira, destacamos que tais ferramentas – a saber: Apoio 

Matricial, Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico Singular (PTS), Projeto de Saúde no 

Território (PST) e Pactuação do Apoio – não foram amplamente abordadas na literatura 

científica e foi pouco incorporada nas graduações em saúde. 

Muitos profissionais do NASF referem que não sabiam do que se tratavam as 

ferramentas a serem utilizadas pelo núcleo e entraram em contato com esses conteúdos por 

meio dos cursos introdutórios ou por meio do Caderno da Atenção Básica que contém as 

diretrizes do NASF (BRASIL, 2010).   

Capacitação de uma semana com as duas equipes que existiam na época. E 

ai a gente discutiu bem detalhadamente aquele manual caderno de atenção 

básica do NASF. Todas as diretrizes, portarias, conceitos básicos. Isso na 
minha percepção tinha ficado claro. (...) mas eu dizia gente vocês precisam 

fazer o apoio matricial e eles falavam outra linguagem comigo. Eles 

falavam a linguagem assistencial puramente. “ah porque eu não consigo 

atender todo mundo”. Sim... mas você vai fazer o apoio matricial e eu 
percebia que não existia essa compreensão dos termos que o NASF precisa 

se apropriar (Crato, gestor, C1, EI). 

 
 Se você não leu a portaria ou as diretrizes você fica meio perdido, né? Você 

pensa que você vai fazer só o que você faz. O fisioterapeuta vai atender 

ambulatório e vai fazer visita domiciliar, mas quando chega, você vê que é 
outra coisa. Outro mundo. (Fortaleza, EqNASF, F12, GF). 

 

Isso ai foi muito discutido no começo, no curso introdutório porque eles 

mostraram para a gente como é que a gente ia trabalhar que era por projeto 
terapêutico singular, estudos de caso, visitas e matriciamento e o que é que 

acontecia? Quando a gente chegava nos postos de saúde a demanda era 

enorme, ai o coordenador do posto via cinco profissionais novos dentro da 
unidade, e ficava aflito. Onde tinha uma pessoa ali no corredor precisando 

de psicólogo, ai começou a fazer ambulatório no NASF (FORTALEZA, 

EqNASF, F11, GF). 

 

A função que o caderno com as diretrizes do NASF assume é tão introdutória que 

alguns profissionais chegam a nomeá-la de cartilha: 

 
Foi o caso da maioria da gente aqui, que simplesmente foi jogado na equipe 

e teve que partir daquela determinação da pessoa ali, de estar todo dia no 

pé de um colega perguntando: “gente, como é mesmo?” Pegar a cartilha, 

ler, conhecer o que todo mundo tem que fazer, como é que funciona e tal. Se 
apresentar pro médico. Foi assim, porque eu não conhecia nada de NASF. 

Nada. (Fortaleza, EqNASF, F10, GF).  

 

Segundo o dicionário, cartilha é (1) livro elementar para ensinar a ler; (2) o 

rudimento de qualquer ramo do conhecimento; (3) regra ou padrão de procedimento ou 

comportamento (ROCHA, 1996).  A consideração das diretrizes do NASF como uma 

cartilha, como algo que contém noções elementares e normativas sobre como se deve realizar 
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o trabalho nos apresenta a intensa necessidade desses profissionais por uma referência de 

atuação.  

Que é o caderno de atenção básica, né? Que fala do NASF e tudo mais, é 

uma coisa que ainda tem que trabalhar em cima disso dai. Na verdade nem 
os próprios integrantes do NASF, alguns que não sabem o que faz. A gente 

chega meio que perdido, né? (...)porque a gente não teve preparação, né? 

Então ficou meio difícil. (Fortaleza, EqNASF, F14, GF). 
 

Se eu quiser seguir a risca, eu tenho condições. Vai depender do 

entendimento profissional e da vontade. Olha... tinha um psicólogo que 
trabalhava com a gente, ele era tido como chato. E de fato ele era. E ele não 

fazia nada que não tivesse na diretriz não. E ele dizia que não fazia não e 

explicava o porquê. (Crato, EqNASF, C15, GF). 

 

Soares (2012), em sua pesquisa sobre o NASF em Fortaleza, apontou que muitas 

vezes os profissionais do NASF reproduzem “discursos sem reflexão crítica da norma que 

rege esses serviços” (p. 41). Segundo a autora, alguns elementos aparecem no discurso dos 

profissionais como sendo quase um dogma que rege todos os processos de trabalho.  

O que podemos visualizar é que os profissionais, diante das necessidades 

encontradas na inserção na ESF, agarraram-se aos discursos operados na “cartilha” para 

afirmar suas competências. Muitas vezes, os mesmos pronunciam o discurso da 

normatividade e das regras que se tem que cumprir no seu cotidiano de trabalho.  

Entretanto, as diretrizes do NASF estão contidas em um documento com 

orientações genéricas, como destacam Lancman e Barros (2011) em uma recente discussão 

sobre o NASF na cidade de São Paulo. As autoras ressaltam que os documentos referentes ao 

NASF apresentam orientações genéricas das ações a serem desenvolvidas, sem discriminar 

com clareza os processos de trabalho a serem empregados.  

Por tratar-se de um elemento norteador isolado de outros recursos de ensino – 

aprendizagem, o caderno com as diretrizes do NASF cumprem um papel conceitual e 

operacional limitado na complexa realidade de negociações e trabalho do NASF.  

Documentos oficiais de políticas públicas devem ser entendidos, segundo 

Rezende e Baptista (2011), como produtos inacabados de esforços coletivos e sujeitos a 

múltiplos níveis de interpretação e tradução. As orientações são fruto de mediações que são 

codificadas de formas complexas a partir de acordos, interpretações e reinterpretações por 

parte das autoridades e decodificadas também pela interpretação dos atores envolvidos, que 

atribuem significados em função de suas histórias, experiências e possibilidades.  

Gadamer (2008) ressalta que cada pessoa possui uma visão de mundo. Essas são 

concepções construídas a partir das suas histórias e que formam o que chama de “horizonte”.  
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Segundo o autor, todo entendimento é uma interpretação e que toda interpretação está situada 

dentro do horizonte mutuo do interprete e da coisa interpretada. Ações de interpretação são, 

portanto, diálogos entre horizontes de significado que resultam em um processo de ‘fusão de 

horizontes’. 

Os profissionais do NASF, nos seus processos de fusão dos seus horizontes 

prévios com aqueles instituídos pelo presente, produziram suas concepções e modelos de 

atuação a partir do que foi possível interpretar. Dessa forma, relatam abaixo considerações 

acerca do processo de interpretação, “padronização das ações”, autonomia e a distância 

existente entre o que é compreendido e o que é possível colocar em prática. 

 
O que muda também é o próprio entendimento que você tem sobre aquele 

documento [diretrizes do NASF] ,porque eu posso interpretar da forma 

como eu quiser. (Crato, EqNASF, C15, GF). 
 

 Agora o que eu vejo assim de negativo é que não tem uma padronização. 

Que é isso que a gente estava comentando até anteriormente, não é? Que 
não segue um padrão. Você vê a diferença de trabalho de um NASF de uma 

regional para outra. De um posto para o outro. Que dirá de uma cidade 

para outra, de um estado para outro, né? Como é que fica? 

(Fortaleza,EqNASF, F12, GF). 
 

Mas até isso não foi passado para a gente. Tem um lado bom, porque a 

gente tem uma autonomia enorme, mas tem um lado ruim porque autonomia 
demais a gente fica perdido. É igual a uma criança (Fortaleza,EqNASF,F9, 

GF). 

 

Oque eu estou fazendo no NASF ? Eu não vou trabalhar amanhã porque eu 
sou incompetente. A gente passa um ano penando e mesmo que você leia, 

não é a mesma coisa (Sobral, EqNASF, S4, GF). 

 
Quando o NASF foi implantado aqui no Crato, nós fizemos um mês de 

capacitação. Nós passamos um mês nos reunindo e estudando a portaria e 

depois de estudar a portaria e chegamos a um consenso de que tínhamos 
entendido a portaria. (...) Só que quando foi pra prática isso não aconteceu. 

(Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

Torna-se importante destacar que o processo de construção do NASF, enquanto 

uma metodologia de trabalho e uma política recente, não podem sustentar-se apenas em 

documentos e textos produzidos para orientarem profissionais a nível nacional. A 

complexidade e o ineditismo dos processos exigem acompanhamento da construção da 

política que se opera a nível local. 

 Nesse contexto, apesar de ilustradas nos cursos e nos documentos do NASF, os 

conceitos apresentados ainda não se configuravam enquanto ferramentas possíveis de serem 
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utilizadas, pois o saber só existe enquanto uma tecnologia só existe dentro dos processos de 

trabalho:  

(...) a tecnologia só adquire sentido enquanto expressão conjunta das 

determinações internas e externas dos processos de trabalho e, portanto, 
contemporânea com ele. Não há tecnologia, nessa perspectiva, fora dos 

processos de trabalho. Há saberes, conhecimentos de estatuto científico ou 

cultural, que podem – em tese – transformar-se em momentos dos processos 
de trabalho à medida que possam corresponder aos requerimentos técnicos e 

sociais dos mesmos, e só então. Tecnologia, portanto, no sentido amplo em 

que aqui se considera, é algo que se constitui dentro dos processos de 
trabalho, e só dentro deles, apontando ao mesmo tempo para suas dimensões 

técnicas e sociais (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 126).  

 

As mesmas falas citadas, anteriormente, ilustram a dificuldade que esses 

profissionais encontraram em operar esses conceitos na prática, tanto pelas questões 

relacionadas à própria demanda e estruturas encontradas, quanto por limitações existentes nos 

próprios atores no reconhecimento desses conceitos como ferramentas. 

Bourdieu (1996) explica que os agentes sociais constroem o mundo social através 

de estruturas cognitivas (formas simbólicas) através das quais eles podem entender, 

reconhecer e atribuir valor. Dessa forma, por terem se construído enquanto profissionais de 

saúde imersos em um modelo médico hegemônico, alguns apontamentos, apesar de terem 

sido apresentados, não se configuraram inicialmente como um saber que pudesse auxiliar os 

profissionais naquele contexto.  

Partimos da compreensão de que as teorias são como ferramentas (FOUCAUT, 

1979) e, assim sendo, são específicas para auxiliar como meio na produção de um 

determinado objeto e sobre uma determinada matéria. “O objeto de trabalho não é um objeto 

natural, não existe enquanto objeto por si só, mas é recortado por um ‘olhar’ que contém um 

projeto de transformação, com uma finalidade” (MENDES-GONÇALVES, 1994). 

 

A diferença foi que eu sai de dentro da academia com um público restrito a 

uma pessoa pagando para um público carente, assim por dizer, e ensinar a 

ela a lidar com aquilo no dia a dia sozinha. (Crato, EqNASF, C18, GF). 

 

Porque na minha graduação não tinha essa disciplina de saúde coletiva. E 

nas outras experiências de trabalho eu ficava em um local fechado e agora 

mudou. (...). Uma área ampla que a gente não tinha conhecimento e agora 

está encarando né? Está sendo legal para mim. (Crato, EqNASF, C17, GF) 

 

No NASF eu só trabalhei aqui. Praticamente todo mundo se formou e entrou 

(Sobral, EqNASF, S10, GF).  

Assim como a formação, as experiências prévias dos trabalhadores também 

influenciam, diretamente, a sua forma de produzir em um novo processo de trabalho. Isso 
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porque ao modificar o externo, o trabalhador modifica a si mesmo (MARX, 1996). E, sabendo 

que o processo de trabalho se dá no ‘encontro’ entre quem produz e quem consome devemos 

considerar que, 

muito longe de ser uma “caixa vazia”, cada trabalhador e cada usuário tem 

ideias, valores e concepções acerca de saúde, do trabalho em saúde e de 

como ele deveria ser realizado. E todos os trabalhadores fazem uso de seus 
pequenos espaços de autonomia para agir como lhes parece correto, de 

acordo com seus valores e/ou interesses (FEUERWERKER, 2005, p. 499). 

 

Vazquéz (2007) aponta que por tratar-se de um ser social e histórico, o homem 

encontra-se em uma rede de relações sociais e enraizado em um determinado terreno 

histórico, de forma que a sua cotidianidade e a visão que ele tem da sua própria atividade 

prática está condicionada histórica e socialmente. Dessa forma, segundo o autor, ele nunca 

enfrenta um fato puro, “está integrado em uma determinada perspectiva ideológica, porque ele 

mesmo – com sua cotidianidade histórica e socialmente condicionada – encontra-se em certa 

situação histórica e social que engendra essa perspectiva” (VAZQUEZ, 2007, p. 31).  

A herança “biologicista”, privatista e individualizante, que cunhava um objeto 

restrito ao corpo anátomo-fisiológico, instrumentalizou os profissionais para atuarem com 

ferramentas nesse objeto. Dessa forma, a apresentação de novas ferramentas descolada de um 

processo de construção de um novo objeto de saúde por parte dos profissionais gerou a 

insuficiência da mesma enquanto um instrumento mediador dos processos de trabalho.  

Para proceder à apreensão do objeto de trabalho, o agente do trabalho em saúde 

opera um saber. “Um saber que, ‘se não quiser conceber como entidade fantasmagórica’ 

consiste em generalizações conscientes e estruturas encontradas obtidas a partir da prática, e 

que expressam tanto nos instrumentos como nos discursos a sua materialidade, sob formas 

diversas” (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 65).  

Nesse contexto, os atores envolvidos no processo de inserção do NASF apontam a 

coexistência de modelos de atuação, ferramentas e objetos que causam tensionamento no 

contexto da ESF:  

E aí ele [o profissional] chega e faz o que ele aprendeu a fazer. Você 

aprendeu a cantar em latim, você não vai conseguir cantar em russo. Você 

foi formado daquela maneira e deve repetir o que a sua formação lhe deu de 
ferramenta. Às vezes tendia exclusivamente para atendimentos coletivos, 

para uma abordagem coletiva. (...) outros simplesmente iam para o outro 

lado e faziam uma abordagem individual curativa porque tinha sido 
formado para aquilo, não mudou muito. (Sobral, EqSF, médico, S21, EI). 

 

No começo não sabia muito bem como deveria ser, então foi cada uma 

fazendo atendimento. Primeiro criando um vínculo, mesmo. Preocupados em 
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criar o vínculo e atender o que tinha de demanda no território, porque tinha 

muita demanda reprimida (Sobral, gestor, S2, EI). 

 

Diante dessa realidade, para além de enxergar os movimentos já instituídos e 

hegemônicos, buscamos também compreender os movimentos que tornam a inserção do 

NASF um processo e, como todo processo, permeado de construções e superações. 

Pudemos perceber que as angústias geradas pelos processos iniciais, 

especialmente, diante do não saber como fazer ou o que fazer, mobilizaram os trabalhadores 

em busca da competência profissional, a partir de domínios que Uchimura e Bosi (2012) 

denominaram de: saber (conhecimento), fazer (habilidades) e querer fazer (atitudes). As 

autoras se referem a esses domínios como circunscritos na competência que se espera dos 

profissionais de saúde baseados nos conceitos abaixo de Saupe et al (2006): 

 

Quadro10 - Conceitos – competências dos profissionais de saúde. 
 

 
Fonte: Saupe et al. (2006, p. 33).  

 

No caso do NASF, os conhecimentos seriam aqueles localizados no campo teórico 

da Saúde Coletiva que compreendem os processos saúde-doença como frutos de 

determinantes sociais de saúde e que apontam que a intervenção sobre esses processos 

necessita ser contextualizada, participativa e interdisciplinar (ZENI; CUTOLO, 2011).  

 

Aquela coisa de ver o ser humano como um todo, que a doença não é só 
orgânica, que ela tem um cunho social também, aquele contexto todo ali e 

ai a equipe mínima não dá conta (Fortaleza, EqNASF, F9, GF).  

 
Eu acredito que o NASF tenha surgido para dar oque eu acho que é a 

palavra chave: resolutividade. É dar, como eu falei no inicio, é resolver as 

coisas aqui sem precisar que superlote os outros serviços e assim trabalhar 
a filosofia do PSF que é justamente a prevenção. (Crato, EqNASF, C15, 

GF).  
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Por exemplo, aqui a gente consegue fazer matriciamento, Projeto 

Terapêutico Singular, nós do NASF estamos agora desenhando um 

processo de territorialização que até então só quem faz é a residência 
(Sobral, EqNASF, S14, EC). 

 

Nascimento e Oliveira (2010) apontam que aos recentes trabalhadores da política 

do NASF são exigidos, além de habilidades técnicas específicas de cada categoria 

profissional: habilidade para abordar o paciente, acolher, ouvir, comunicar-se e trabalhar em 

equipe; articulação dos saberes por meio de uma interação comunicativa e horizontal; 

flexibilidade, pró-atividade, resiliência, respeito, vínculo e comprometimento 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

Como vimos, a tentativa atual de superação do modelo exige a utilização de novos 

“instrumentos” para operar o trabalho em saúde. Nesse sentido, além das dificuldades também 

encontramos importantes iniciativas em direção tanto na compreensão dos princípios 

doutrinários do SUS - e mudança dos objetos de atenção – quanto na construção de novas 

ferramentas para o trabalho.  

A primeira iniciativa que destacamos é a busca pelos profissionais do NASF para 

a realização de especializações e formações nas áreas de Saúde Pública, Saúde Coletiva e 

Saúde da Família. A exigência de qualificação tem sido um apontamento já encontrado na 

literatura do NASF, pois os trabalhadores que hoje assumem esses postos de trabalho não 

tiveram na sua formação inicial contato com experiências e teorias que favorecessem 

 
o desenvolvimento de habilidades e competências para realizar um 

diagnóstico situacional das condições de vida e de saúde dos grupos sociais 

de um dado território, assim como para planejar intervenções em saúde 

capazes de enfrentar os determinantes do processo saúde-doença 
(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010, p. 95).  

 

A busca por especializações em nível de pós-graduação tem origem tanto na 

tentativa de qualificar-se para a nova atuação, como também respondem aos padrões 

estabelecidos pelo mercado de trabalho extremamente competitivo (HENNINGTON, 2011). 

Dos 34 profissionais do NASF entrevistados, apenas cinco não possuíam ou ainda não haviam 

ingressado em cursos de pós-graduação. Dos que já haviam concluído ou ainda cursavam 

algum desses cursos, vinte optaram por temáticas relacionadas a Saúde Pública, Saúde 

Coletiva ou Saúde da Família.  

Podemos perceber que o processo de trabalho em saúde compartilha 

características comuns aos processos de trabalho dos trabalhadores em geral. No setor saúde 

também são encontradas tendências e exigências presentes no mercado de trabalho atual, com 
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a adoção de novos formatos e concepções “flexibilizadas” que exigem um trabalhador 

polivalente, flexível, com posturas ativas para trabalho em equipe e capacidade organizativa e 

de comunicação (ANTUNES, 2004). 

A postura flexível dos trabalhadores do NASF é exigida com vistas à substituição 

do antigo modelo taylorista-fordista, caracterizado pela produção em série, verticalizado, 

fragmentado e com desresponsabilização com os usuários (consumidores) proveniente da 

crescente especialização dos profissionais de saúde. Assim, o trabalho em equipe no setor 

saúde tem sido a principal aposta para garantir a pluralidade de olhares e saberes sobre a 

saúde, como estratégia para proporcionar um atendimento mais integral aos usuários 

(HENNINGTON, 2011; CAMPOS, 2000b).  

O trabalho tem se tornado cada vez mais complexo e a necessidade de constante 

requalificação profissional tem sido estimulada, cabendo muitas vezes ao próprio trabalhador 

arcar com a sua própria qualificação para a inserção em novos postos de trabalho 

HENNINGTON (2011). 

No caso dos trabalhadores do NASF, a maior parte arcou com o seu processo de 

qualificação formal lato sensu, com exceção do município de Sobral que financiou a 

qualificação na Especialização em Saúde da Família, pela Escola de Formação Visconde 

Sabóia, de alguns profissionais que se inseriram no primeiro ano de implantação do NASF no 

município. Alguns profissionais também já que iniciaram formações a nível stricto sensu, 

ingressando em cursos de mestrado em Universidades do Ceará.  

 

O que é que a gente fez? Quem entrou no NASF, muita gente procurou por 

sua conta fazer especialização. Muita gente procurou suporte teórico 
mesmo, para vir dar conta aqui da prática, por sua conta. (Fortaleza, 

EqNASF, F13, GF). 

 
Muita gente fazendo especialização em saúde da família, investindo nesse 

lado profissional (Fortaleza, EqNASF, F15, GF). 

 

Um aspecto interessante evidenciado pelos profissionais do NASF é que, ao 

chegarem à especialização, os próprios docentes dos cursos não estavam apropriados da 

recente realidade do NASF, assim, os próprios profissionais passam a ser referência do 

processo no curso e cabe a eles fazer a articulação entre o que é apresentado teoricamente e o 

que pode auxiliá-los na prática ou os fazem refletir sobre ela.  

 
E detalhe, quando a gente chega na especialização, o NASF é tão novo que 

nós é que somos a referência. .(Fortaleza, EqNASF, F16, GF). 
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Para além dos conhecimentos formais e dos conteúdos que os profissionais do 

NASF se mobilizaram em buscar, pudemos identificar que as habilidades (SAUPE et al, 

2006) ou o saber-fazer (UCHIMURA; BOSI, 2012) estão sendo construídas no cotidiano de 

trabalho dos trabalhadores do NASF. 

A respeito desse domínio, pudemos identificar que essa apropriação se deu, 

eminentemente, pelo trabalho através da prática cotidiana no NASF: 

 

No meu caso, para mim, foi um aprendizado em serviço, porque assim, a 

gente não tem uma preparação anterior. Eu cheguei aqui sem conhecer 

nada desses termos assim matriciamento, clínica ampliada, PTS, tudo isso ai 

eu aprendi aqui. (Fortaleza, EqNASF, F9, GF). 

 

A gente aprendeu a não só focar o usuário, o único, mas a focar a família 

ou aquela população, aquele determinado grupo de pessoas. Ela gostava 

muito de trabalhar com grupos. Ela achava que o trabalho andava melhor. 

Era melhor de resultado. A gente vem da faculdade fechado... (Sobral, 

EqNASF, S9, GF). 

 

O atendimento individual não é o carro chefe, mas que é possível sim. Desde 
que... por exemplo no meu caso. Eu não posso fazer psicoterapia dentro do 

posto de saúde. Eu já estou pegando assim... até naturalmente eu fui 

pegando assim uma forma de trabalhar de atender, sei lá... cinco ou seis 
sessões, sete, e ai a gente vai vendo se a coisa se encaminha pra um 

processo de resolução e até espontânea da pessoa andar com as próprias 

pernas ou se é necessário encaminhamento. (Fortaleza, EqNASF, F9, GF). 

 
Pela falta de capacitação, então eu fui mesmo me voltar para as diretrizes, 

para a portaria quando eu comecei a trabalhar porque eu só conhecia na 

teoria. E você conhecer na prática, fazer parte dessa formação do dia a dia, 
do cotidiano e da própria realidade que a gente tem que adaptar é muito 

difícil (Crato, EqNASF, C21, GF).  

 

 Vazquéz (2007) aponta que a atividade prática transformadora (práxis), 

responde a necessidades práticas e implica certo grau de conhecimento da realidade que 

transforma e das necessidades que satisfaz. Entretanto, o autor destaca que a prática, por si só 

não é diretamente teórica, mas se revela a partir da reflexão e compreensão da mesma. Esse 

movimento é que permite a compreensão da sua racionalidade, pois esta é oculta e só 

transparece para quem tem olhos para ela. “Assim, por exemplo, a prática experimental 

científica só é reveladora para o homem e para a ciência que a pode ler conhecendo a 

linguagem conceitual correspondente.” (p. 258). 

As considerações desse autor nos parecem pertinentes para essa discussão, tendo 

em vista a identificação de processos transformadores desses profissionais a partir do seu 



157 
 

trabalho, no qual, à medida que buscavam superar suas limitações, transformavam-se e se 

fundamentavam de um conhecimento tácito só possível por meio da prática. 

Esse conhecimento proporcionou aos profissionais, como podemos visualizar na 

última fala descrita nos parágrafos anteriores, além a apropriação dos saberes de forma que 

estes se configurassem como ferramentas de trabalho, mas também no desenvolvimento de 

habilidades próprias e de estratégias para lidar com as demandas que se apresentavam para 

eles.  

O trabalhador da saúde, na construção do seu processo de trabalho, sempre se vê 

diante de um encontro singular, onde as respostas são criadas no ato, por mais bem 

estruturadas que sejam as rotinas de trabalho, diretrizes clinicas e orientações da gestão. O 

grau de liberdade e de responsabilidade do trabalhador da saúde em relação às suas ações é, 

com muita frequência, maior do que em outros campos de trabalho (PINTO; COELHO, 

2008). 

Ou então alguns que se esconderam atrás do seu não saber e ficaram ali 
ganhando a sua grana e não sei bem. Mas no meu caso, para mim é 

aprendizado em serviço. A gente vai absorvendo os conceitos sem perceber. 

(Fortaleza, EqNASF, F12, GF). 
 

Pela falta de capacitação, então eu fui mesmo me voltar para as diretrizes, 

para a portaria quando eu comecei a trabalhar porque eu só conhecia na 
teoria. E você conhecer na prática, fazer parte dessa formação do dia a dia, 

do cotidiano e da própria realidade que a gente tem que adaptar é muito 

difícil. E ao mesmo tempo é muito interessante e muito gratificante. (...) 

Então pra mim que faço parte da equipe quanto para toda a equipe é 
gratificante trabalhar e aprender, mesmo sabendo de todas as dificuldades 

do trabalho, mas é importante saber que nós estamos fazendo parte e 

estamos contribuindo. Qual é o nosso foco? A comunidade, a família então a 
gente trabalha em função dela. (Crato, EqNASF, C19, GF). 

 

A gente realmente deixa de ser um profissional especifico da área para ser 
um profissional de saúde. A gente tem que saber de tudo um pouco, ter mais 

ou menos formação desde medicamentos a doenças e realmente a gente 

deixa o lado especifico de cada categoria para ser um profissional 

polivalente (Fortaleza, EqNASF, F14, GF). 
 

Dessa forma, podemos compreender que havia definições prévias – teóricas – de 

como os trabalhadores do NASF deveriam executar o seu trabalho, entretanto, não havia 

clareza de como realmente seria o trabalho real desses profissionais. Segundo Santos (2004) 

são nesses contextos, em que há uma distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, que 

se implica a presença ativa do homem e do seu conhecimento tácito.  

O saber tácito, segundo o autor, situa-se em um processo histórico, social e 

subjetivo, no qual os trabalhadores mobilizam produzir, mobilizar e organizar o seu saber. 
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Nesse sentido, considera-se o processo de trabalho como sendo um espaço pedagógico, no 

qual se encontram, dialeticamente, as regras do saber estabelecido e o não-saber que 

culminam em um processo de construção de saber no trabalho. 

Parece-nos que esses saberes são aqueles que completam o domínio das atitudes 

(SAUPE et al, 2006) ou do querer fazer (UCHIMURA; BOSI, 2012) que se referem ao 

“conjunto de comportamentos adquiridos por intermédio de observação, introjeção e 

reelaboração crítica que conferem ao profissional o domínio ético e afetivo de um saber ser e 

saber conviver, além da capacidade de tomar decisões e de solucionar problemas na sua área 

de atuação” (UCHIMURA; BOSI, 2012, p. 33).  

Nesse contexto, destacamos a importância do processo de educação permanente 

em saúde tanto como forma de instrumentalizar os profissionais de saúde nos domínios 

discutidos acima, como de promover uma profunda reflexão acerca dos seus fazeres e das 

possibilidades de transformação existentes nos seus cotidianos de trabalho.  

A educação permanente (EP) consiste em uma prática pedagógica na qual supõe a 

construção do processo de aprendizagem no trabalho e em confronto com aas situações reais 

de invenção de respostas técnicas e institucionais para um trabalho multiprofissional e 

participativo. 

A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 

permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 
problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de educação 

permanente em saúde têm como objetivos a transformação das práticas 
profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL, 2009, p. 20). 

  

Destaca-se nesse processo o papel da educação permanente no município de 

Sobral que, por possuir um histórico de investimento nessa área (XAVIER, 2003), apresentou 

algumas particularidades no que se refere a esse processo.  

Como já evidenciamos anteriormente, no município de Sobral existiram algumas 

ações de apoio ao processo de inserção do NASF, como a existência de: apoiadores que 

acompanhavam as equipes e apoiavam/ problematizavam os seus processos de trabalho; rodas 

do NASF; espaços de educação permanente.  

A existência de preceptores na problematização e apoio do processo de inserção 

foram de fundamental importância para aqueles que chegavam ao NASF, entretanto, como 
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vimos, após a reestruturação do processo de funcionamento desse acompanhamento, os 

profissionais passaram a sentir-se desassistidos em relação a esse suporte, de forma que 

aqueles que se inseriram, posteriormente, no NASF não apresentam referencia de suporte, 

referência e apoio.  

A importância desses espaços é demonstrada pelos profissionais por meio das 

seguintes falas: 

E ai a gente diz que a educação permanente ela acaba interferindo 

diretamente na atuação profissional, porque acaba ampliando o olhar. Se a 
gente, talvez se a gente não tivesse essa oportunidade de fazer leituras, de 

ter acesso a materiais, a gente não teria esse olhar. Então tudo isso sobral 

favorece. Diferente de outros munícipios que também possuem NASF. A 
gente já vê uma dinâmica diferente, a gente já sente a diferença.(Sobral, 

EqNASF, S13, EC) 

 
Ela [a apoiadora] ajudava até nas questões interpessoais. O grupo estava 

precisando de uma força com relação a determinado problema? A gente 

chamava e dizia está acontecendo isso e isso. O que é que a gente pode 

fazer? Porque a maioria [dos apoiadores] tem muito tempo de experiência. 
É muita bagagem para ajudar. Eu considero que o preceptor de território 

não consegue suprir. .(Sobral, EqNASF, S6, GF). 

 
Eu acho que precisa formação, educação permanente, como precisa pra 

todos os profissionais, todo profissional de saúde precisa de educação 

permanente e eu acho que precisa fazer alguns processos em comum, 

né?(Fortaleza, EqSF, médico, F2, EI). 
 

Nesse contexto, nos municípios de Sobral e Fortaleza, na qual os profissionais do 

NASF conviveram/convivem com profissionais das Residências Multiprofissionais em Saúde 

da Família (RMSF), já citadas no Capítulo II, há a referência por parte dos profissionais de 

processos de aprendizagem em conjunto e de compartilhamento de estratégias utilizada pelos 

residentes em seus processos de trabalho.  

Por sorte, na época, eu já vinha com uma outra ideia [que não a do modelo 

curativista].  A assistente social na época, que era egressa da residência 

[RMSF], ela já puxou a gente e disse: não, não é por ai não. É por aqui, vai 
por aqui, olha pra cá, então a gente se preocupou...(Sobral, EqNASF, S4, 

GF). 

 
Outro suporte bom que a gente teve também foi que no posto que a gente 

iniciou teve a turma de residentes iniciando junto com a gente. Então assim, 

a gente se apoiou muito até nos preceptores da residência [RMSF] (...) 
Porque assim, eles [os residentes] estavam com aquele acompanhamento, 

estavam com embasamento, com preceptor, de dizer o que tinha que fazer e 

então a gente ficou com eles no inicio para poder saber como é que ia 

caminhar, né? Como ia fazer (Fortaleza, EqNASF, F 14, GF). 
 

 Apontamos a importância tanto de aproximação dos residentes aos processos 

de trabalho do NASF em locais que possuem RMSF, como a introdução e priorização desses 
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processos de formação em serviço para profissionais que hoje já atuam no NASF. Além disso, 

a incorporação de profissionais que já passaram pela formação em RMSF no âmbito do NASF 

tende a qualificar o processo de construção dessa proposta na ESF.   

 A existência de estágios e de outros processos de formação, como o PET 

Saúde, no cotidiano dos serviços também foi apontado como um processo importante para a 

formação e consolidação dos domínios no âmbito do NASF. 

 

A gente também recebe estagiários e acaba facilitando o processo de 
educação permanente (Sobral, EqNASF, S16, GF). 

  

Só no NASF são 40 [estagiários] de psicologia, sendo 10 comigo. Tem 
também deeducação física e assistente social. Cara eu sempre digo a eles, se 

eu tivesse na minha época o conhecimento de política pública que vocês 

estão tendo agora, eu não tinha sofrido tanto quanto quando eu fui 
trabalhar. Eu falo por todo mundo. Ninguém teve saúde pública! Não era 

discutido! (Crato, EqNASF, C22, GF). 

 

O estímulo e apoio no processo de formação de outros profissionais também se 

configuram como práxico, pois à medida que os profissionais aprendem e ensinam, 

promovem tanto uma transformação do ensino em saúde, com a introdução da vivência na 

atenção primária em saúde, como qualificam a atenção oferecida ao usuário.  

A problematização acerca dos seus processos de trabalho e da realidade 

encontrada neste cenário é de fundamental importância para viabilizar processos de educação 

dos profissionais de saúde e possibilitar transformações de práticas e realidades nesse 

contexto. A seguir, apresenta-se uma sequência de elementos de deve-se mobilizar nesse 

processo, que envolve a prática, aquisição de competências e capacidades e a estruturação de 

soluções práticas. 
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Quadro 11 - Sequência de problematização das práticas em saúde.  

 

Fonte: BRASIL (2009, p. 55).  

 

Apontamos, assim como Uchimura e Bosi (2012), a importância de 

oportunizarmos no processo de formação experiências integradoras e interdisciplinares, com o 

objetivo de que esses saberes e fazeres diferenciados possa voltar-se a atender as necessidades 

e demandas sociais, em especial aquelas que se apresentam no âmbito da saúde. 

 

6.2 – Recursos Materiais 

 

Como vimos, Baptista e Rezende (2011) apontam que o momento da 

implementação se relaciona com a fase de formulação da política. Dessa forma se desenho da 

política no momento da formulação não considerar a realidade política e as condições locais, a 

chance de implementação é pequena.  

Nos três campos pesquisados, pudemos perceber que o planejamento acerca dos 

recursos e estrutura necessária não foi suficiente no momento da implantação do programa. 

Inclusive porque, por se tratar de uma nova proposta, na qual se propõe construir novos 

modos de se realizar a atenção em saúde, talvez no momento da formulação da política não 

houvesse conhecimento suficientemente claro sobre quais seriam os recursos necessários, 

além dos recursos humanos, para a inserção da proposta.  
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As legislações que amparam a política do NASF (BRASIL, 2011; BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2008) definem que compete as Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito 

Federal, disponibilizar espaço físico adequado nas UBS, e garantir os recursos de custeio 

necessários ao desenvolvimento das atividades mínimas descritas no escopo de ações dos 

diferentes profissionais que comporão os NASF, não sendo recomendada estrutura física 

específica para a equipe de NASF. Como auxílio para a realização de tal compromisso, são 

repassados do Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal de Saúde incentivos de 

implantação em parcela única de R$ 20.000,00 (para cada NASF 1) e R$ 6.000,00 (para cada 

NASF 2)  e mensalmente são repassados os valores de custeio do programa de R$ 20.000,00 

(para cada NASF 2) e R$ 6.000,00 (para cada NASF 2). 

 O documento que contém as diretrizes do NASF (BRASIL, 2010) orientam a 

implementação dos processos de trabalho com o foco na instrumentalização dos trabalhadores 

a respeito dos recursos e abordagens da clínica ampliada. Entretanto, não abordam orientações 

acerca dos recursos materiais, infraestrutura e equipamentos necessários para a realização do 

trabalho.  

Sabemos que o trabalho do NASF deve basear-se nas tecnologias leves, aquelas 

relacionadas à produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de 

governar processos de trabalho; em detrimento das tecnologias leve-duras e duras, descritas 

abaixo: 

(...) leve-duras (como no caso de saberes bem estruturados que operam no 

processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica 
psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo; e duras (como no 

caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas 

organizacionais) (MERHY, 1997, p. 41).  

 

Destacamos que não estamos tratando de recursos como máquinas de apoio 

diagnósticos e terapêuticas para o trabalho do NASF
9
. Como já discutimos anteriormente, a 

tecnologia da qual nos referimos envolve os instrumentos que se interpõe entre a atividade 

operante e os objetos de trabalho. (MENDES-GONÇALVES, 1994). 

A escassez de recursos materiais foi evidenciada pelos profissionais, que 

apontaram a dificuldade de realizar o trabalho nas unidades de saúde e no território. Dentre os 

materiais citados estavam: equipamento de som; recursos audiovisuais; materiais plásticos, 

como tintas, pincéis, papéis; materiais de escritório; recursos diversos necessários para a 

                                                             
9
E só defenderíamos caso houvesse estudos que apontassem a eficácia e pertinência de tais recursos para o 

trabalho do NASF na Atenção Básica. Enquanto não se tem a clareza do benefício de quaisquer instrumentos 

como esses, não faremos tal defesa. 
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condução de atividades individuais e coletivas, como colchonetes, bolas, bambolês, 

brinquedos, dentre outros.  

A resolutividade. Porquê? Porque primeiro, porque assim que a gente 

precisa eles [os profissionais do NASF] não podem ir. Tem que esperar que 
eles venham aqui porque tem problema de carro. Depois, ele [o profissional] 

vem olha e tal e ai faz o que? Com o que? Com as unhas? Tem essas 

limitações. Então o programa é excelente, mas tem que dar um substrato, 
instrumentalizar para esse pessoal poder... eles tem boa vontade... (Crato, 

EqSF, enfermeira, C26, EC). 

 
Eu queria só ter equipamento na unidade porque como é que eu atendo uma 

criança... só o que chega para mim é criança. (...)Tu atende uma criança 

nessa sala? Cadê o material?(Sobral, EqNASF, S4, GF). 

 
Material, nada. Até hoje. Já fizemos várias listas de materiais. Já foram 

pedidos várias vezes. Inclusive listas que a gente demorou a fazer que foram 

listas bem descriminadas, com tamanho, cor, a finalidade, foto ilustrativa, 
quais os profissionais iam usar (Fortaleza, EqNASF, F14, GF).  

 

Assunção (2011) ressalta que as recentes transformações nas práticas em saúde, 

entre elas a mudança de paradigma sobre o cuidado, que introduz novos conceitos e técnicas 

nos processos de trabalho, em paralelo com a expansão da tecnologia e a acentuação na 

complexidade das tarefas, tem implicado em desafios para a gestão e implica em restrições no 

que se refere às condições de trabalho.  

As novas práticas também exigem novos recursos materiais, os quais não foram 

previstos no processo de inserção das categorias. Muitos profissionais ressaltam que as 

Unidades de Saúde da Família ainda recebem materiais e equipamentos centrados na resposta 

aos processos de adoecimento da população, em detrimento daqueles necessários para a 

realização de atividades de educação e promoção em saúde. 

Em alguns cenários, os profissionais relataram que chegaram a receber alguns 

materiais após o período de inserção, como foi o caso de Fortaleza e Crato que receberam 

materiais plásticos e de escritório; de Sobral que além dos já citados receberam também um 

aparelho de som e recursos para a realização de atividades. Entretanto, os profissionais se 

queixam que esse material não foi sendo reposto ao longo do tempo e a escassez de recursos 

materiais voltou a comprometer os trabalhos. 

 

A gente tem um material limitado. Inicialmente a gente teve essa dificuldade, 
colocamos, a gente conseguiu adquirir alguns materiais, mas eles foram 

acabando e não foram sendo comprados novamente (Sobral, gestor, S2, EI). 

 

(S9) Teve no começo. No começo foi comprada muita coisa, som, 

colchonete, papel, peso./ (S4) Mas muita coisa foi roubada no próprio 

território, algumas coisas ainda tem que é usado ainda na ginástica, acho 
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que colchonete, alguns pesos. Mas por exemplo, som foi roubado. Muitos 

pesos foram roubados. É pra ficar na unidade de saúde. Até porque é um 

material do NASF mais ou menos, né? É da atenção primária porque o 

recurso é do NASF, mas o uso é coletivo” (Sobral, EqNASF, S9 e S4, GF). 

 

Diante dessas limitações, os profissionais realizam improvisos para suprir a carência 

de recursos materiais ou mesmo terminam comprando com recursos próprios o material 

necessário: 

 
Tem essa questão do material. A gente improvisa muito, muito mesmo. 

(Crato, EqNASF, C21, GF). 

 
Eles levam o próprio material para ter um trabalho diferente. Eles tentam, 

eles vão atrás, às vezes eles conseguem uma coisa e eles sempre tentam 

levar alguma pequena novidade. (...)Ai o que é que eles levam? Levam o 

computador deles para mostrar o vídeo para a população. Vão dando um 
jeito ou outro. Eles levam o material deles, porque a dificuldade é grande de 

conseguir" (Crato, EqSF, ACS,C9, EI). 

 
Se a gente quer formar um grupo de caminhada, de idoso, de hipertenso, nós 

temos que tirar o dinheiro do nosso bolso para levar lanches, brindes, 

alguma coisa (Fortaleza, EqNASF, F13, GF).  
 

Mesmo sem material a gente até faz, eu mesmo já atendi é... a gente acaba 

fazendo, depende da demanda (Sobral, EqNASF, S18, GF). 

 

Considerando as dificuldades adotam estratégias de trabalho para minimizar a 

interferência das condições de trabalho na sua atuação profissional. Utilizam criatividade e 

improviso, materiais recicláveis e chegam a financiar a compra de materiais e mobiliário em 

busca de resolutividade. Contudo, mesmo praticando, muitos são contrários a essa estratégia e 

alegam que tal prática oculta a fragilidade do financiamento e das condições no setor saúde.  

Tais limitações não se restringem apenas ao âmbito do NASF, estando presente 

em toda estrutura da ESF. Freitas (2011) aponta que a racionalização de recursos encontra-se 

entre as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais da ESF para a realização de 

seu trabalho, como a falta de transporte e de material, a precariedade da infraestrutura e a 

escassez de recursos financeiros. 

Hennington (2011) destaca que com o desmantelamento do Estado e o 

enfraquecimento de movimentos e instituições representativas de grupos sociais, 

“aparentemente só resta às pessoas buscar soluções individuais para problemas socialmente 

produzidos, embora sem instrumentos adequados ou recursos suficientes para essa tarefa” (p. 

434).  
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Por tratar-se de uma proposta nova, questionamo-nos se o fato de os instrumentos 

materiais para o trabalho do NASF não foram previstos por conta do desconhecimento de 

como seria a proposta de fato e por isso não havia clareza suficiente acerca dos materiais 

necessários. Entretanto, pudemos encontrar no Programa para a Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) (BRASIL, 2012a), a resposta para essa questão.  

Na auto-avaliação do PMAQ, disponibilizada pelo Ministério da Saúde para os 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família, algumas questões abordam a situação 

estrutural e de recursos materiais para a realização do trabalho. Dentre esses últimos, abordam 

não apenas aqueles materiais necessários para a realização de atendimentos clínicos 

individuais dos profissionais, mas também aqueles necessários para a realização de atividades 

educativas e de promoção da saúde: tais como a existência de equipamentos eletrônicos (TV, 

vídeocassete e/ou DVD e aparelho de som), cartolina ou similar, pincéis atômicos, barbante, 

cola, tesoura, álbum seriado e impressos.  

No que se refere à estrutura, o PMAQ questiona acerca da existência de sala para 

realização de reuniões de equipe, atividades internas dos ACS e atividades de Educação 

Permanente; número de consultórios; e veículo para o deslocamento de profissionais para as 

atividades externas.  

Quando estimulados a refletir acerca dos recursos e estrutura que a Atenção 

Básica poderia incorporar para ampliar a atenção e resolutividade do NASF, os mesmos 

centram-se prioritariamente na necessidade de recursos e estruturas para as atividades 

coletivas, como podemos evidenciar nas falas abaixo:  

 

Eu imagino umas coisas assim de primeiro mundo, uma sala bem legal para 

a gente trabalhar com grupos. Uma sala climatizada, com espelhos, com 

material para atender criança e tal. (Fortaleza, EqNASF, F9, GF). 
 

Voltando para a educação física também, eu vi na revista do conselho que já 

tem postos modelos que já tem (...) equipamentos de ginástica de baixíssimo 

custo. Aquilo ali não é nada [em termos de custo financeiro], mas já tem 

unidade de saúde trabalhando com aquilo. Dentro das unidades de saúde já 

estão instalando. “(Fortaleza, EqNASF, F 14, GF). 

 

Os profissionais das equipes de Saúde da Família também relatam a ausência de 

materiais para o NASF, entretanto focam-se mais na necessidade de materiais específicos para 

as categorias profissionais, como podemos evidenciar nas falas abaixo: 

 

A estrutura é pequena. Eles não tem material suficiente. Porque assim, o 

fisioterapeuta, ele vai fazer uma fisioterapia em uma pessoa ele faz só na 
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casa mesmo porque aqui não tem. Usa só as mãos, porque falta material e 

local. (Crato, EqSF, ACS, C9, EI). 

 
 Não tem bolsa térmica, não tem os aparelhos que auxiliam no movimento, 

melhoraria muito se tivesse esse espaço do NASF aqui. Ai ficaria perfeito ter 

esse espaço aqui. (Crato, EqSF, ACS, C25, EC). 

 
O que é que um fisioterapeuta pode fazer? Sabe quando a gente improvisa? 

Porque isso ai poderia ter uma ajuda substancial do governo. A gente 

improvisa é amarrar uma corda no teto da casa para a pessoa fazer o 
exercício (Crato, EqSF, médico, C27, EC). 

 

Essa demanda afina-se com a discussão anterior acerca da função idealizada pelos 

profissionais das EqSF que se relacionava ao atendimento de especialidades. Os profissionais 

do NASF, entretanto, apresentam-se contra a incorporação de recursos específicos para as 

categorias profissionais e apontam que, quando necessitam, improvisam, como podemos 

evidenciar nas falas abaixo: 

Quanto à questão dos equipamentos de fisioterapia, por exemplo, eu acho 

totalmente dispensável. Primeiro, eu estou uma vez por semana na 

unidade.(...) Não faz sentido utilizar porque não tem continuidade. Quando 

eu preciso de equipamento de fisioterapia eu tenho que improvisar no 

domicílio. Se eu preciso de uma resistência eu mando comprar liga de 

"baladeira" [estilingue]. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

Então assim, a falta de espaço próprio. Lógico que não é uma sala para 

clinicar, ninguém aqui vai atender naquele modelo não (Fortaleza, 

EqNASF, F10, GF). 

 

Outra limitação encontrada se refere ao deslocamento dos profissionais do NASF 

para atividades fora da Unidade de Saúde, tais como visitas domiciliares e ações em escolas e 

outros equipamentos sociais. 

 

Eles desempenharam o trabalho deles de acordo com o que a secretaria 

ofereceu, sabe? Primeiro porque tem a dificuldade do transporte pra trazer 

eles, sabe? (Crato, gestor, C5, EI). 

 

Porque eles vão disputar também os transportes que já são limitados da 

equipe. Transporte eles não tem a disposição deles (Fortaleza, EqSF, 

enfermeiro, F1, EI). 

 

A dificuldade de transporte relaciona-se também com uma ausência de 

planejamento inicial acerca da incorporação de novos profissionais na ESF. Por conta disso, 

os profissionais do NASF passaram a “disputar” o veículo da Unidade de Saúde com as 
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equipes de saúde da família, sendo constantemente preteridos em relação aos demais 

profissionais. 

No Crato, essa dificuldade implicou no descrédito dos profissionais das equipes 

de saúde da família e dos usuários para com as equipes de NASF:  

 

O que eu acho que é a dificuldade maior são essas questões assim você sabe 

que tem toda uma questão. Tem transporte. Ai o que é que acontece. Ás 
vezes um dia eles programam uma atividade e naquele dia não deu certo por 

n problemas. Ai os usuários ficam desacreditados. Ai tem que retomar. 

Ganhar de novo a confiança deles. É o que mais assim... eu acho 

complicado. (Crato, gestor, C3, EC). 
 

Ai não tem o carro. Como é que esses coitados vão chegar na zona rural 

sem o carro? E acabam que não vão pra essa atividade. Ai já perde essa 

credibilidade. (...) Eu te confesso que eu tenho medo de acontecer o que 

aconteceu na outra equipe, que eles marcaram, não conseguiram vir e 

perderam a credibilidade. A escola não quer mais.” (Crato, EqSF, 

enfermeiro,C13, EI). 
 

As estratégias encontradas para suprir essa carência é utilizar-se dos veículos 

particulares para realizarem as atividades ou mesmo se disponibilizarem em realizar o 

deslocamento a pé nos locais próximos: 

Quando eu cheguei ai eu disse: cadê o transporte para a gente fazer a 

visita? Ai elas disseram: não tem não, tem que ir a pé. Eu disse: eu não vou 
não. Eu vou de moto. Essa questão do transporte, a gente não vai adoecer, 

mas o sol daqui é forte, né? (Sobral, EqNASF, S9, GF). 

 
Antes cada um só ia no seu carro próprio ou a pé. A primeira visita que eu 

fiz foi a pé (Fortaleza, EqNASF, F9, GF).  

 
Ai por isso, o que foi que eles fizeram? Na minha área eles vão com o carro 

deles mesmos. Decidem em que carro vai e vão à tarde. Porque tem a vila 

ao redor do bairro e tem os sítios. Porque é ainda mais longe. (Crato, EqSF, 

ACS, C9, EI). 
 

A maior dificuldade é o transporte pra eles. Porque eles vem no transporte 

deles. Ai não fica bem a gente sair com um profissional, no horário de 
trabalho, no transporte deles. E ai? Se acontece um acidente? (Crato, EqSF, 

ACS, C10, EC). 

 

Diante das limitações nas condições de trabalho, os profissionais também se 

desestimulam na realização das atividades e o trabalho do NASF fica comprometido. 

 

Eu acho que pra gente é complicado e pra eles também não é fácil. Eles se 

angustiam muito. Toda vida eles dizem: ah... falta material, a equipe não 

ajuda, mas é porque nesse primeiro momento não é fácil. (Crato, gestor,C4, 

EC). 
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É aquele negócio, eles chegaram com todo o gás, querendo fazer as coisas 

direito, como manda o figurino, com as coisas todas bonitinhas. Só que ai 

quando você começa a não ter resultado, ter decepção e você querer correr 

atrás e não dá resultado, ai acaba desestimulando. A gente acaba fazendo 

muito rodizio entre os profissionais porque teve muito desestimulo” (Crato, 

EqSF, ACS, C14, EI). 

 

A gente continua sem suporte, sem material, sem apoio e isso acaba sendo 
um dos fatores que desestimulam né? Não só a mim como coordenador, mas 

como os próprios profissionais que estão na ponta e se torna mais difícil 

(Fortaleza, gestor, F7, EI).  
   

Rezende e Baptista (2011) apontam que a base material da interpretação da 

política – como verbas e infraestrutura - envolve distribuição de recursos que interfere na 

tradução das políticas e nas relações estabelecidas. 

Sabemos que as dificuldades relacionadas a condições de trabalho na ESF não se 

resumem a problemática do NASF, já que outros estudos já apontaram as limitações 

encontradas pelas equipes de Saúde da Família com relação a esse aspecto (PEDROSA; 

TELES, 2011; RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004). Entretanto, destacamos a importância do 

tema, que foi encarado pelos diversos atores mediante muita angústia e seriedade, para o 

aperfeiçoamento da proposta do NASF. 

 

6.3- Estrutura física x estrutura simbólica: os não lugares do NASF 

 

A problemática da estrutura física das Unidades de Saúde da Família nas quais os 

NASF estavam inseridos também foi uma temática constante no relato dos entrevistados. Na 

observação realizada em campo, pôde-se perceber que a maior parte das unidades de saúde 

possui uma estrutura antiga.  

A estruturação dessas unidades possui uma íntima relação com a história do lugar 

e com os modelos de atenção à saúde. Algumas funcionam em antigos postos de saúde dos 

municípios, construídas antes da criação do Sistema Único de Saúde, nos quais eram 

realizadas ações básicas de saúde, centradas principalmente na assistência a agravos simples, 

na vacinação e controle de endemias (SOUZA, 2002). Além disso, outras unidades funcionam 

em casas adaptadas, algumas alugadas pelo município, as quais não possuíam estrutura 

adequada para o funcionamento de uma Unidade de Saúde.  

Com a implantação do PSF em 1996, muitos postos de saúde e casas alugadas 

receberam equipes de Saúde da Família e passaram a serem Unidades de Saúde da Família. 

Alguns espaços foram adaptados para receber uma quantidade maior de profissionais, 
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entretanto, a maioria possui déficit de salas e, principalmente, de espaços para abordagens 

grupais na atenção à saúde.  

Esse problema foi encontrado no campo mesmo em Unidades de Saúde da 

Família construídas ou reformadas há pouco tempo, seja porque a própria estrutura foi 

planejada para ser pequena ou, no caso das mais amplas, porque abrigavam uma grande 

quantidade de equipes de saúde da família.  

Moura e colaboradores (2010) apontam que a estrutura das Unidades de Saúde é 

um tema negligenciado na organização da atenção primária, apesar de os efeitos nefastos da 

precariedade da estrutura dos serviços incidirem diretamente sobre a qualidade dos processos 

de trabalho em saúde e organização dos modelos de atenção à saúde. 

O espaço físico na saúde é, antes de tudo, um território vivencial “de relações 

interpessoais onde as pessoas vivem, convivem, se relacionam, trabalham e que é construído 

num processo histórico, político, econômico e social” (PESSATI; CARVALHO, 2009, p. 74) 

O território da Unidade de Saúde é cotidianamente marcado pela convivência dos 

trabalhadores da saúde, responsáveis pelas mais diversas funções dentro da unidade, desde os 

porteiros e auxiliares administrativos até os profissionais de nível superior e agentes 

comunitários. Estes estabelecem normas para a organização e convívio nesse lugar que “se 

completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas, na convivência e na intimidade 

cúmplice dos locutores” (AUGÉ, 1994, p. 73).  

Nesse cenário, com a chegada dos NASF, compostos em média por seis 

profissionais, a insuficiência da estrutura física das unidades de saúde dos municípios 

pesquisados ficou cada vez mais evidente.  

 
Realmente a gente pena com essa questão da estrutura física. Até mesmo 

nessa unidade que eu considero de porte médio, a gente não tem como 

atender porque não tem um local. Eu já atendi no corredor. Até mesmo para 
a gente fazer a questão da interconsulta, até isso é complicado. Então se 

tivesse uma sala onde a gente pudesse fazer já dava pra fazer de bom 

tamanho (Sobral, EqNASF, S18, GF). 
 

Eu sinto falta de ter espaço físico para um NASF dentro da unidade. Espaço 

físico, uma sala de reunião. E não é só pelo NASF não. É pela unidade 

mesmo(Crato, EqNASF, C8, EC). 
 

A gente precisa de um lugar, mas não é só o NASF não. A gente precisa, os 

médicos precisam, as ACS precisam de um lugar (...) tem unidades de saúde 

que só tem a sala do médico, a sala da enfermeira e a sala do 

dentista(Crato, EqNASF, C20, GF). 
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Outra coisa, que seja construída uma sala de reunião em cada unidade de 

saúde, porque, mesmo essa unidade grande que você está vendo, que é o 

modelo novo, a maior sala é essa. Ai quando a gente tem grupo de gestante 

aqui mesmo, que vem 19 gestantes, ai você já imagine. Então já que a lógica 

é para trabalhar com educação em saúde, uma sala que tivesse data-show... 

(Fortaleza, EqNASF, F13, GF). 

 

Assim como o hospital, a Unidade de Saúde é um território marcado por muitas 

segmentações, sendo a maior delas, aquela que a define como um local de trabalho para 

alguns e de busca de cura para outros (PEREIRA; BELLATO, 2004).  

Os usuários, que buscam o serviço para atenção à sua saúde, possuem um espaço 

transitório nas Unidades, geralmente marcados pelas filas, salas de espera e pela ocupação 

rápida de um espaço na sala de consulta. 

Compreendemos assim que o lugar da Unidade de Saúde da Família não possui 

apenas uma dimensão física, mas também simbólica, pois nesse cenário abrigam-se sujeitos 

em relação. Para essa discussão, utilizaremos o conceito de lugar do etnólogo francês Marc 

Augé (1994): “o lugar do sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico, (...) incluímos 

na noção de lugar antropológico a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos 

discursos que nele se pronunciam e da linguagem que o caracteriza” (p. 77).  Segundo o autor, 

os lugares têm pelo menos três características comuns: são identitários, relacionais e 

históricos.  

Identitários, pois a organização e constituição dos lugares são para um grupo 

social uma das motivações e uma das modalidades das práticas coletivas e individuais. Nesse 

sentido, os grupos que partilham a convivência em um lugar necessitam, simultaneamente, 

 
pensar a identidade e a relação, e, para fazerem isso, simbolizar os 

constituintes da identidade partilhada (pelo conjunto do grupo), da 

identidade particular (de determinado grupo ou determinado individuo em 

relação aos outros) e da identidade singular (do individuo ou do grupo de 
indivíduos como não semelhantes a nenhum outro)” (AUGÉ, 1994, p. 51) 

 

Relacionais, pois os grupos estabelecem, em relação, um conjunto de 

possibilidades, prescrições e proibições cujo conteúdo é, ao mesmo tempo, espacial e social. 

Essas ‘normas’ são marcadas por uma estabilidade mínima, pois o lugar é necessariamente 

histórico e conjuga identidade e relação.  

Em cada Unidade de Saúde da Família em que chegaram, os profissionais do 

NASF encontraram um lugar diferente, demarcado por sua constituição e apropriação 

histórica, identitária e relacional. Aqueles espaços se configuravam como lugares para os 
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profissionais que ali já trabalhavam, os quais já haviam estabelecido regras de convivência e 

prioridades para a ocupação dos espaços.  A divisão de trabalhos - tanto dos normatizados 

quanto dos delegados ou negociados - dentro da unidade já estavam estabelecidas, assim 

como as relações de poder que ali foi se estabelecendo ao longo do tempo. Visualizaremos 

essa realidade a partir dos relatos abaixo: 

 
Muitas vezes eles não têm uma sala para atender porque assim, a unidade é 

toda de prioridade das consultas médicas e de enfermagem e de outras 

coisas e muitas vezes eles não tem um espaço (...) E ai eu vejo que eles ficam 
muito perdidos assim, dentro da unidade sem ter um espaço referencial de 

estrutura para eles trabalharem.(Fortaleza, EqSF, enfermeiro, F1, EI). 

 

Eu acho que essa vontade que a gente tem de ter uma sede é justamente 
buscar um espaço que seja da gente, porque a unidade quando a gente 

chega não tem o espaço do NASF. A equipe tem o espaço deles, o médico 

tem, o enfermeiro tem, mas o NASF às vezes ainda fica muito assim. (Crato, 
EqNASF, C16, GF). 

 

(...) como a equipe é uma equipe completa ela deveria ter um espaço pra 
eles. Aqui tem as salas dos profissionais, mas não tem sala pra eles. Eles 

ficam esperando uma vaga nas salas. (...) Porque aqui eles falam, falam, 

tem boa vontade, quer fazer as coisas, mas não tem estrutura (Profissional 

EqSF, ACS, C24, EC). 
 

Como vimos anteriormente, os profissionais referem que se sentiram jogados no 

processo de implantação inicial do programa e ao cair, encontraram um lugar já ocupado. 

Assim, muitos fazem referência à ausência de um lugar físico, uma referência, que também 

pode ser interpretada como uma ausência de um lugar simbólico naquele espaço já ocupado.  

Os profissionais almejam um lugar que lhes forneçam um espaço de vinculação, 

um espaço identitário, um espaço no qual podem ser reconhecidos ou, nesse caso, conhecidos: 

Eu vejo que eles são muito vistos como, como eles vêm só uma vez ou outra, 

uma vez ou duas na semana, eles são percebidos como externos (Fortaleza, 

EqSF, enfermeiro, F1, EI). 

 
No meu caso, o meu desejo [de ter uma sala para o NASF] é que fossem em 

todas, em cada unidade, porque é muito difícil para o usuário entender 

uma coisa simbólica, que só existe na imaginação porque se não tem um 

lugar para você ficar. Não tem, pelo menos, uma pintura na parede... Eles 
não vão adquirir esse pensamento de que o NASF existe” (Crato, EqNASF, 

C8, EC). 

 

Os relatos acima nos apresentam um grupo de profissionais que estão em processo 

de construção da sua identidade, entretanto, enfrentam um importante desafio de construir sua 

identidade enquanto grupo pertencente a uma política pública recente em meio a muitas 
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inconstâncias nos lugares onde estão inseridos. O lugar é também um espaço de identificação 

e esta não somente lhes é dada, mas, sobretudo, construída. 

Ciampa (1987), autor da psicologia social, discute o processo de construção de 

identidade. Segundo o autor, o nome é o primeiro rótulo que nos identifica. É o símbolo de 

nós mesmos, que confirma e autentica nossa identidade. Inicialmente, apenas somos 

chamados por um nome que nos foi dado, de forma que, depois de um tempo interiorizamos 

aquilo que os outros nos atribuem de tal forma que se torna algo nosso.  

No processo de inserção, em meio à turbulência ocasionada pelos conflitos e 

tensões surgidas nas tentativas de implantação dos processos de trabalho, o NASF passou a 

ser nomeado com apelidos pejorativos, como NASF: “Núcleo que nada faz” ou “Não cuido da 

sua família”. 

(F12) - No começo ficou todo meio queimado./(F 11) - Queimado. Isso! 

Virou até motivo de piada./(F 10) - O núcleo que não fazia nada./(F 11) - 
Tinha até o significado da sigla: NASF  - Nada a se fazer./(F 12) - Ou então: 

Não atendo a sua família. (Fortaleza, EqNASF, F12 e F11, GF). 

 

Ai tipo assim, tinham profissionais que diziam: "eles vem pra cá e não 

fazem nada”. Eu não vejo nada. Não estimula nada". É tipo assim... não 

agrada todo mundo (Crato, EqSF, enfermeiro , C14, EI). 

 

Ao relatar tais acontecimentos, os profissionais do NASF mostravam-se 

angustiados e muito confusos. Muitos relatam que foi um processo muito difícil, pois os 

mesmos estavam em processo de construção de uma identidade em um contexto histórico 

desafiante, com diferenças territoriais e imersas em uma infinidade de conflitos e angústias.  

Ciampa (1987) aponta que no processo de construção da identidade, os indivíduos 

e grupos se predicam de coisas que os outros os atribuem. Assim, alguns profissionais 

assumiram tais adjetivações, desmotivando-se: 

 
E a principio, acredito que as meninas concordem, a gente não foi levado a 
sério. A gente foi muito assim, posso dizer, ridicularizado, porque nós não 

fazíamos nada. E sofrendo porque estávamos tentando fazer, tentando achar 

as linhas de caminho e isso foi um processo assim de batalha , GF, EqNASF, 
F16).  

 

A sensação que a gente tem de estar invadindo, de estar perdido, de ser 

incompetente, de que eu nunca vou dar conta dessa loucura toda. Até você 

ter insights de que você realmente não vai dar conta mesmo e tudo bem, 

meu amigo, você sofre um ano. Cansei de chegar em casa e chorar... (...) O 

é que eu estou fazendo no NASF ? eu não vou trabalhar amanhã porque eu 
sou incompetente (Sobral, EqNASF, S4, GF).  

 

Ao passo que os profissionais buscavam entender o que estava acontecendo, 

tentavam também reverter tal situação. A angústia envolvia tanto os profissionais do NASF 
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como os demais atores envolvidos no processo de implantação, estes se sentiram confortáveis 

em conhecer outras realidades e saber que compartilhavam os mesmos problemas em distintos 

locais, assim, conseguiram finalmente realizar um processo de identificação em meio a tantas 

negações.  

 

Teve um curso de mortalidade infantil que foi ministrado (...) então ela [a 
facilitadora] falou as mesmas dificuldade que nós estávamos passando. Até 

as piadas. Tinha uma sigla lá do NASF, que significava dizer que não 

fazia nada. Daí as dificuldades de fazer rodizio entre as unidades. Assim... 
ela falou tudo que  a gente passava. Então foi assim, foi muito bom saber 

que a gente está passando pela mesma coisa que São Paulo e que o Brasil 

está passando. Isso ai a gente respirou (Fortaleza, EqNASF, F16, GF). 

 
Em dezembro nós participamos de uma capacitação para coordenadores e 

assim, os mesmos problemas que a gente via que acontecia no NASF daqui a 

gente observou em vários municípios que estavam lá. (Crato, Gestor, C3, 
EC). 

 

No congresso [de secretários de saúde] eu vi dois trabalhos lá falando da 
dificuldade. É geral. É a mesma reclamação. Eu vi um trabalho de Sobral e 

um de Fortaleza falando a mesma coisa. Você vai olhar e vê a mesma coisa. 

Você fica até mais tranquilo porque não é só aqui. É em todo lugar. (Crato, 

Gestor, C4, EC). 
 

Eu tive uma experiência de conviver com outros NASF em uma capacitação 

que o Ministério fez que era redução da mortalidade infantil no norte-
nordeste. Então a gente teve a oportunidade de saber como é que a gente 

estava atuando em comparação com os outros. (Crato, EqNASF, C23, GF). 

 
Você pensa que o problema está no município que você está, mas quando 

você vai para um evento desse os mesmos problemas do pessoal estar 

procurando atendimento ambulatorial. Vários e vários municípios dizendo 

isso. (Crato, Gestor, C3, EC). 
 

Nesse processo de construção, os profissionais buscavam reforçar seus processos 

identitários por meio da afirmação sobre os seus fazeres.  Ciampa (1987) aponta que (...) “se o 

individuo não é algo, mas sim o que faz, o fazer é sempre atividade no mundo, em relação 

com os outros. (...) É necessário vermos o individuo não mais isolado, como coisa imediata, 

mas sim como relação” (p.137). Dessa forma, constantemente, os profissionais do NASF 

apresentavam-se e explicavam, insistentemente, quem eram e o que estavam fazendo ali.  

 

A demanda continua grande, mas eu procurei a história que ela falou, eu 

procurei ler. Por mais que eu não soubesse o que eu estava falando, eu tinha 

que fazer o outro acreditar que eu sabia. Sério! Porque senão você é 
engolido mesmo. (Sobral, EqNASF, S4, GF). 
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É porque a compreensão do que é o NASF é uma questão muito complicada. 

Até a compreensão do que é. Nós demoramos para entender isso ai. Até hoje a 

gente tem que explicar o que é que o NASF faz.(Sobral, EqNASF, S18, GF). 
 

A gente teve oportunidade de ir e dizer: olha, o NASF se propõe a isso, com 

cada equipe a gente foi apresentou o programa e isso facilitou com algumas 

equipes. Algumas mesmo depois dessa capacitação não entenderam. (Crato, 
EqNASF, C23, GF). 

 

A identidade se constrói também em relação e pela diferença. Nesse sentido, o 

processo de construção da identidade se dava também em muitos momentos pela negativa, 

apresentando-se pelo que “não se fazia” (ou não se podia fazer) e pelo que “não era” Essa 

prática foi também realizada pelos gestores no processo inicial de implantação. 

 
A escola [Visconde Sabóia] tem um processo o seguinte: de mostrar o que 

não é NASF. A escola não mostra o que é NASF. Elas estão mais 

preocupadas de mostrar o que não é NASF. O que você não pode fazer 
(Sobral, EqNASF, S6, GF). 

 

Eu acho assim na diretriz do NASF diz que nós somos porta de entrada e 

que não devemos procurar ou ter o primeiro acesso aos usuários, porque 
não pode ser porta de entrada. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 

Definir melhor as diretrizes que não são muito claras.(...) Diz que não pode: 
“ah... o NASF não pode atender”. (Fortaleza, EqNASF, F12, GF). 

 

Retomaremos, rapidamente, aqui a discussão que já fizemos acerca da referência-

guia que o caderno de diretrizes do NASF, conhecido como “cartilha do NASF”, possuía 

entre os profissionais. Tal instrumental serviu como norma norteadora para as equipes de 

NASF afirmarem ou negarem suas atribuições e definições. Como as equipes não tinham 

história pregressa e nem exemplos com os quais pudessem se espelhar e citar, os mesmos se 

reportavam aos aparatos normativos que instituíram as equipes.  

Assim, imersos a tensões internas e externas de busca por um lugar, o papel 

normalizador da política assumiu um espaço especial na tentativa de construção da identidade 

das equipes de NASF nos cenários pesquisados.  

Segundo Augé (1994) “se um lugar pode se definir como identitário, relacional e 

histórico, um espaço que não pode se definir nem como relacional nem como histórico 

definirá um não-lugar” (p. 73). Para nós, os profissionais do NASF convivem – ou 

conviveram, tendo em vista as possibilidades de não superação - em “não-lugares”, já que os 

mesmos se inseriram em um lugar do qual não possuíam relação histórica, vinculação 

relacional e nem uma identidade nesses locais.  
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A identidade, segundo Guatarri (1986) “(...) está frequentemente vinculada ao 

reconhecimento. Quando a polícia pede a identidade de alguém, é justamente para poder 

identificá-lo, reconhecê-lo socialmente” (p. 68). Assim, o não-lugar, sem relação identitária, 

pode ser relacionada também a um sentimento de não valorização que, segundo os 

profissionais, era mais difícil nos momentos iniciais da inserção.   

 

(...) porque no começo a gente tinha todo esse processo difícil e a gente 

ficava no corredor [comentários e risos no grupo que reforça que isso ainda 

acontece na atualidade] Hoje nós ainda ficamos, mas pra chegada era muito 

mais difícil com o profissional. Cadê a valorização do profissional? Porque 

a gente fazia tudo em corredores e não era a questão da sala de espera não. 

Era porque não tinha, não tinha, não tinha” (Fortaleza, EqNASF, F16, GF). 

  

Os corredores e os espaços sub-utilizados ao redor das unidades de saúde são 

frequentemente relatados como os lugares do NASF. Esses, paradoxalmente, são não-lugares 

para os demais profissionais, já que, como os lugares se estabelecem por meio das relações, 

“os lugares e os não-lugares misturam-se, interpenetram-se. A possibilidade do não-lugar 

nunca está ausente de qualquer lugar que seja.” (AUGÉ, 1994, p. 98). 

O fato de os profissionais ocuparem os não-lugares da Unidade de Saúde da 

Família, não quer dizer que estes os definiram e aceitaram como sendo seus lugares ou que se 

sentiam confortáveis nos mesmos. Ocupar o lugar que sobrava foi o que lhes restou, pois ali 

eles sabiam que ninguém solicitará que eles se retirem. 

Entretanto, os lugares ocupados pelo NASF, como corredores e outros espaços 

subutilizados, eram - e são - impróprios para a realização de algumas práticas profissionais, 

especialmente, no que se refere à escuta e ao acolhimento das demandas dos usuários, o que 

levanta, inclusive, uma discussão acerca da dimensão ética dessas práticas, como podemos 

visualizar nas falas abaixo: 

 

(...) como, por exemplo, eu já recebi caso de violência doméstica. Então 

como é que eu vou atender uma mulher que sofreu violência no corredor? 

Como é que eu garanto o sigilo? [...]Vai escutar aonde? Sair para o meio do 

mato para conversar com o povo? Porque já aconteceu. De ficar embaixo de 

um pé de árvore bem longe para poder ninguém ouvir (Crato, EqNASF, 

C15, GF).  

 

A gente senta no banquinho do corredor e fala: ‘desculpa, mas infelizmente 

a situação é essa’. A pessoa é tão necessitada, tão carente que aceita, quer o 

profissional ali, né? (Fortaleza, EqNASF, F10, GF). 
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Já aconteceu de não ter nenhuma sala, ter que atender na entrada da 

unidade básica de saúde (Sobral, EqNASF, S15, GF). 

 

 Os profissionais também apontaram que a ausência de um lugar onde se 

pudessem guardar documentos, produções e materiais gera angústia. No campo, vivenciei 

essa problemática, de forma que os profissionais e eu não tínhamos um local para colocar 

bolsas e mochilas, tendo que estar, no ambiente de trabalho, de posse de objetos pessoais.  

 

O NASF, a gente em tese trabalha no PSF então nossos documentos 

poderiam estar arquivados aqui normalmente. O que a gente precisasse 

poderia estar aqui dentro, desde que a gente tivesse acesso. Que a gente não 

seja visto como um estranho que está chegando. (Crato, EqNASF, C15, GF). 

 

Aqui é “se vira nos trinta!”. Então assim, a falta de espaço próprio. Lógico 

que não é uma sala para clinicar, ninguém aqui vai atender naquela... não. 
Mas um espaço para a gente, onde a gente possa ter os nossos materiais, 

poder ter o nossos armário. É essa caixinha o nosso armário [aponta para 

uma caixa de papelão]. A falta de um espaço para a gente ter nossas coisas. 

Sem ter esse entra e sai de gente. É a nossa, sala, sigilosa, deixa ali. A gente 
pode estar com a privacidade da gente. (Fortaleza, EqNASF, F10, GF). 

 

Sou a favor que existisse um lugar que o NASF pudesse se reunir, trocar 

experiências. Que tivesse um lugar para a gente fazer as reuniões, para a 

gente guardar as produções que a gente guarda em casa. A gente tem essa 

limitação. (Crato, EqNASF, C23, GF). 

 

Soares (2012) aponta que o “fato de não existirem espaços em que o NASF se 

sinta parte da dinâmica da unidade revela muito da abertura que tem sido dada e tem sido 

alcançada por esses profissionais” (p. 72) que, segundo a autora, são tratados como um 

apêndice das EqSF. 

Diante desse cenário, os profissionais buscam estratégias para disputar os espaços 

disponíveis e ocupar, ainda que, provisoriamente, o lugar alheio: 

(C8) Eu marco o atendimento no dia que o médico não está e uso a sala 

dele”/ (C6) Ai tu vê que para ela trabalhar, ela já está se desvinculando de 

um contato que seria necessário, né?/(C8) Já atendi na sala de vacina, no 

almoxarifado, na farmácia (Crato, EqNASF, C8 e C6, EC). 
 

Fora que a gente atende às vezes na sala do dentista e ai apareceu as 

cadeiras riscadas de caneta e teve reclamação. Como é que eu vou orientar 
a mãe, fazer anamnese, olhar o menino, não dá! (Sobral EqNASF, S4, GF). 

 

O uso de tais alternativas, como evidenciou um dos profissionais acima, gera o 

afastamento da ação do profissional do NASF do profissional da EqSF, prejudicando a 

instauração de práticas colaborativas entre os profissionais e reforçando a atuação isolada do 
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NASF que já discutimos anteriormente. Dessa forma, a segmentação dos espaços que reforça 

o modo de atuação fragmentada tem se reproduzido nesse contexto. 

Acreditamos que, caso houvesse partilha e pactuação da atuação compartilhada 

entre as duas equipes – EqNASF e EqSF – as estratégias provisórias adotadas para a resolução 

do problema também seriam construídas de forma pactuadas. Como, por exemplo, a 

realização de atendimentos conjuntos com periodicidade definida nos dias que os 

profissionais do NASF estivessem na unidade. Assim, até deficiência na estrutura física da 

unidade não constituiria como impedimento para a realização do trabalho em equipe.  

Apontamos acima estratégias provisórias, entretanto acreditamos que a 

necessidade de reestruturação das Unidades de Saúde, com o objetivo de responder ao modelo 

de atenção da ESF, é imediata. O espaço físico precisa ser compatível com as ações e 

objetivos de uma instituição, por isso a dimensão do trabalho em equipe, do apoio matricial e 

da promoção de saúde precisam ser incorporadas nos projetos arquitetônicos das unidades.  

Pessati e Carvalho (2009) discutem métodos de participação de trabalhadores e 

usuários ao lado de arquitetos no processo de produção dos espaços físicos, tendo em vista a 

complexidade de uma edificação no setor saúde que vai para além da simples relação espaço-

função. Os autores propõem a realização de oficinas de ambiência como forma de 

implantação da co-gestão de espaços que considerem os ruídos, já discutidos anteriormente. 

 
A explicitação de conflitos, das disputas, das relações de poder que 

perpassam o território de produção de saúde – e inclui a produção do espaço 

físico em que se opera o cuidado e a gestão – constitui uma das finalidades 

das rodas de discussão das referidas oficinas (...) E é nesse momento, das 
provocações, dos tensionamentos e das problematizações dos modos de 

produção do espaço instituídos que territórios e fronteiras podem vir a ser 

desestabilizados abrindo-se brechas para as transformações (PESSATI; 
CARVALHO, 2009, p. 77).   

 

Compreendemos que os diferentes lugares e não-lugares nos quais o NASF se 

insere são territórios onde se experimentam e se reproduzem. Tais espaços podem ser 

produzidos e recriados à medida que os diferentes interesses em disputa possam ser discutidos 

e horizontalizados. Nesse sentido, apontamos a importância de um papel ativo do NASF em 

direção a apropriação dos espaços nos quais se inserem, e não apenas de acomodação diante 

do “espaço que lhes é oferecido”. 

Entretanto, o caráter itinerante das equipes, já discutido aqui, dificulta ainda mais 

a apropriação desses territórios de disputa. Na observação campo, a sensação que tínhamos 

era de que eles eram profissionais que estavam em todos os lugares e ao mesmo tempo não 
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estavam em nenhum. Nessa perspectiva, a própria noção de “território processo”
10

, 

fundamental a atuação da ESF, fica comprometida. Isso porque a noção de território se 

dissolve para esses profissionais, que não atuam em um território contínuo, mas em vários 

territórios, vários lugares. 

Os profissionais apontam a dificuldade de se apropriar destes lugares, tanto 

porque passam pouco tempo vivenciando a realidade de cada um, como porque os mesmos 

não tiveram a oportunidade de explorar e conhecer esses territórios.  

 
Aquele trabalho de ir até a área para conhecer os ambientes e tudo que 
acontece na comunidade, pelo menos no nosso NASF, infelizmente não foi 

feito (Fortaleza, EqNASF, F10, GF). 

 
Você saber o que é que tem no território e você pode usar como 

equipamento público de saúde e depois você começar a trabalhar, faz toda a 

diferença. Eu estou há dois anos aqui e ontem um cara que não mora aqui, 
que não tem nada daqui, que é do movimento de rap e hip hop de outra 

periferia me disse que tem um movimento de rap aqui. Nunca ouvi falar 

disso. Eu podia estar a muito tempo usando esse cara em um movimento 

com jovens e eu não sabia. Mas se eu tivesse feito territorialização eu 
saberia, entendeu?(...) Nem que a gente faça uma mini-territorialização. Eu 

gostaria (Sobral, EqNASF, S4, GF). 

 
E acho que o processo de territorialização é muito importante, sabe? E que 

isso não é dado ao NASF e que isso já se perdeu pela equipe mínima. 

Parece que essa galera entende a territorialização somente como uma 

chegada e não como um processo contínuo. (Sobral, EqSF, enfermeiro, S25, 
EI). 

 
As diretrizes do NASF (BRASIL, 2010) apontam que um dos principais 

princípios que deve orientar a ação do NASF é a atuação com base no território. O mesmo é 

conceituado como: 

 
um conjunto de sistemas naturais e artificiais que engloba indivíduos e 

instituições, independentemente de seu poder. Deve ser considerado em suas 

divisões jurídicas e políticas, suas heranças históricas e seus aspectos 

econômicos e normativos. (...) Como decorrência, as equipes de SF precisam 
conhecer a realidade do território em suas várias dimensões, identificando as 

suas fragilidades e possibilidades, figurando-a como algo vivo e dinâmico. 

(BRASIL, 2010, p. 18).  

 

Nesse trecho, a aproximação com o território parece ser delegada apenas às EqSF, 

entretanto, há no documento diversas outras sinalizações da necessidade de o NASF atuar em 

conjunto com as EqSF em torno das demandas e características do território no qual estão 

                                                             
10“ (...) Considerando o território social, econômico, político, epidemiológico, no qual estão presentes e atuam as 

variáveis sobre as quais ocorre o processo de adoecimento da população” (FRANCO; MERHY, 2003)  
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inseridos. Há orientações para que o NASF disponibilize tempo para ações no território e que 

realize de forma conjunta o Programa de Saúde no Território (PST), com o desenvolvimento 

de planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, enfrentamento 

da violência, ações junto aos equipamentos públicos, como escolas, creches, igrejas, pastorais 

etc. (BRASIL, 2010).  

As articulações para a construção do PST em conjunto com as EqSF devem 

iniciar com a identificação e conhecimento das necessidades de saúde do território, no qual se 

trabalhará com: 

 

(a) justificativa da priorização de certa área e/ou população vulnerável ou em 

risco; (b) compreensão do processo histórico e social singular daquele 

território que produziu a vulnerabilidade/risco; (c) definição dos objetivos 

das equipes de saúde com relação à área e/ou população – desejos, limites, 

possibilidades; (d) estabelecimento das ações que seriam efetivas para 

alcançar os objetivos das equipes de saúde; (e) identificação de outros atores 

sociais e/ou instituições seriam importantes para o projeto e poderiam com 

ele estar comprometidos (BRASIL, 2010, p. 29-30). 

 
O movimento de Reforma Sanitária Brasileira e o processo de construção do SUS 

pautaram-se na defesa da descentralização dos serviços de atenção à saúde, bem como 

instituiu a atuação da ESF em um território de abrangência definido, com o propósito de o 

enfrentamento e resolução dos problemas identificados a partir do diagnóstico de saúde da 

comunidade e do planejamento local participativo de um determinado lugar. 

Gondim e colaboradores (2008) apontam que o uso da categoria espaço na análise 

da situação de saúde e na análise de risco não se limita, exclusivamente, à mera localização de 

eventos de saúde e afirmam que  

 

O espaço-território, muito além de um simples recorte político-operacional 

do sistema de saúde, é o locusonde se verifica a interação população-
serviços no nível local. Caracteriza-se por uma população específica, 

vivendo em tempo e espaço singulares, com problemas e necessidades de 

saúde determinados, os quais para sua resolução devem ser compreendido e 

visualizado espacialmente por profissionais e gestores das distintas unidades 
prestadoras de serviços de saúde (p. 238). 

 

O “pressuposto básico do PSF é quem planeja deve estar imerso na realidade 

sobre a qual se planeja” (BRASIL, 1997, p. 19). Assim, a inserção territorial configura-se 

tanto como uma condição quanto um locus privilegiado para o oferecimento de atenção à 

saúde condizente com as necessidades da população. 
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Dessa forma, a ESF aposta no conhecimento da realidade de um determinado 

território com o objetivo de intervir nos processos saúde e doença que acontece na dinâmica 

do território vivo em construção com os atores que produzem estes espaços-territórios. Se 

pensarmos que o NASF faz parte da ESF, e assim sendo, deve seguir seus princípios e 

diretrizes, nos questionamos: como incorporar tais diretrizes sem conhecer o território sobre o 

qual atua?  

Oliveira e Furlan (2008) destacam uma preocupação relacionada à forma como a 

territorialização vem sendo produzida no cotidiano das EqSF, baseada, essencialmente, em 

mapas e listagem de equipamentos sociais (rede social normativa). Os autores apontam a 

importância de considerar os processos de territorialização nos quais existem processos 

contínuos de aproximação e apropriação do território vivido, de forma que esse movimento 

não possibilite apenas a realização de um diagnóstico ou formulação de ações, mas sim de 

produção conjunta de saúde e atualização das relações e forças em jogo. 

Nesse sentido, Cohn e colaboradores (1991) já afirmavam que “certamente o 

acesso – do ponto de vista da distribuição espacial dos equipamentos e serviços – é a primeira 

condição para viabilizar a utilização dos recursos pelos usuários” (p.67), entretanto, explicam 

que “a proximidade, simplesmente, não torna o serviço de saúde acessível à população” (p. 

90), pois existem diversos elementos - como processos cognitivos e culturais, e incluiríamos 

os processos intersubjetivos – que determinam “graus de ajuste” entre o que a população 

expressa como perfil da demanda que conforma e o atendimento que recebe.  

Trouxemos essa discussão com o objetivo de problematizar o fato de o NASF se 

inserir em uma política aproximada da realidade, não garante que suas ações responderão, 

efetivamente, às necessidades de saúde da população. Já discutimos anteriormente que a 

proposta do NASF não consiste na disponibilização de “consultores” para as EqSF, mas sim 

na inserção de novos profissionais, com novos olhares e saberes, para potencializar as ações 

nos territórios nos quais estão inseridos. 

Dito de outra forma, os profissionais do NASF, por não possuírem constante 

interação com o território, apenas de forma mediatizada com a ESF, não conseguirão 

efetivamente estabelecer os novos modos de atenção à saúde que se pretendem instaurar com 

a sua criação. A atuação condizente com o território, como vimos, necessita de uma 

aproximação mais radicalizada, no sentido da necessidade de ir à raiz da questão. A mera 

coleta de informações e a identificação de possíveis parceiros para a produção das ações 

planejadas não se configuram como ações participativas ou calcadas nas necessidades do 

território.  
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Há que se buscar possibilidades de inserção territorial para o NASF, pois, apesar 

de as diretrizes da política apontar o conhecimento do território como algo importante, o 

formato e as condições locais de trabalho não tem possibilitado a realização dessa 

aproximação.  

Uma das possibilidades, além da diminuição da quantidade de equipes que o 

NASF apoia que já foi anunciada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012b), é encontrar 

potencialidades no trabalho itinerante. É buscar nesse formato um sentido, como aquele dos 

peregrinos: 

 

O lugar memorável no qual termina a peregrinação é, por definição, 

sobrecarregado de sentido. O sentido que se vai buscar aí vale para hoje, 
como valia ontem, para cada peregrino. O itinerário que leva até ele, 

sinalizado por etapas e pontos fortes, compõe com ele um lugar ‘de sentido 

único’, um ‘espaço’ (AUGÉ, 1994, p. 83).  

 

No processo de problematização com os atores, alguns defenderam a “imobilidade 

territorial”, ou seja, a necessidade de o NASF estar fixo em apenas um local e não mais com 

uma atuação itinerante como um elemento importante para o aperfeiçoamento e ampliação da 

resolutividade da proposta. Entretanto, as sugestões de “imobilidade territorial” versavam em 

torno de duas propostas: a criação de uma sede para o NASF e a permanência em apenas uma 

Unidade de Saúde/um território.  

No que se refere à primeira proposta, de criação de uma sede fixa para o NASF, 

observamos os seguintes argumentos ao longo das entrevistas: 

 

Se fosse para mudar, eu queria que fosse uma sede, centralizada. Vamos 

supor. Um sede do NASF rural em um distrito sede. (...) Só na zona rural 
atendia 4 PSF. Porque assim tem resolutividade. Um paciente que 

precisasse de um psicólogo 3x na semana, ele teria acesso. Ele não teria 

uma consulta a cada 15 dias. Não tem como montar uma estrutura de 
fisioterapia em cada PSF, mas tem como montar numa sede, que abrangesse 

vários. (Crato, EqSF, enfermeiro , C26, EC). 

 

Eu acho que pensando em uma equipe ideal, seria como a gente pensou no 
inicio, com os atendimentos, assim continuados, né? Para ser perfeito para 

mim era isso. E que eles ficassem fixos, porque no começo a gente pensou 

que seria o acompanhamento mesmo. De casos, por exemplo, de um 
paciente que precisa de fisioterapia de umas vinte sessões seria realizado. 

Para mim seria dessa forma. Para ficar perfeito deveria ser 

assim.(Fortaleza, EqSF, ACS, F6, EI). 
 

Eu acho importante ter uma sede (...) Vamos dizer assim... até o nosso 

transporte na nossa área aqui, daria para, vamos dizer, o carro fica parado 

ai enquanto a gente está atendendo aqui (...)ai poderia levar os pacientes 
para a sede do NASF. Pronto. Até 11:30, a hora que a gente terminar aqui 

daria para levar e trazer. (Crato, EqSF, médico, C27, EC). 
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Penso nas policlínicas para poder ter uma resposta para as demandas, 

completamente. Porque como, porque assim... às vezes eu era muito de 
acordo como a diretriz estava, para mim tinha que ser lei, só que não 

funcionou. (...) Para alguns profissionais a resposta pode ser melhor, para 

aqueles que são mais clínicos, fisioterapeuta que vai ter os materiais e 

equipamentos. Que vai ter um local, quadra, educador físico para montar os 
grupos. Mas também o educador físico precisa muito estar na área porque 

tem área que são distantes e tal. Tem idoso, tem horário. Para psicólogos 

era bom pela questão das salas. Eu acho que é mais ou menos isso. (Crato, 
EqSF, enfermeiro, C14, EI). 

 

Há também aqueles que argumentam que esse modelo não seria condizente com 

as diretrizes do NASF, arriscando inclusive diminuírem sua resolutividade, pois estariam 

distantes dos usuários, e sob o risco de tornarem-se um ambulatório de especialidades 

centrado nas ações curativas, como podemos visualizar nos relatos abaixo:  

Eu acho que isso é clínica. Para mim isso aí é clínica. Clínica de Saúde da 
Família. E nem é de Saúde da Família, né? Cara, pra mim isso daí é 

surreal, foge completamente à proposta do NASF, foge ao que a gente 

espera de um atendimento da atenção primária [...]A mulher chora muito, 

ela chora muito. Aí o psicólogo vai dar conta disso, desse choro. Mas esse 
choro vai estar atrelado a um filho “drogadicto”, a uma violência que ela 

sofre constantemente, mesmo que não seja uma violência física, mas uma 

violência simbólica, então será que ela só precisa do psicólogo, será que 
não precisa de uma terapeuta ocupacional, será que não precisa de outros 

profissionais envolvidos? E aí, num atendimento individual gotejado, ele dá 

vasão? (Sobral, EqSF, enfermeiro, S25, EI). 

 
Vamos fazer isso aqui. Vamos botar uma sede do NASF no município x.  Ai 

eu vou e coloco uma sede do NASF aqui [nesse momento aponta para um 

papel delimitando o que seria o município e no canto inferior direito aponta 
onde seria a sede do NASF] Primeiro, eu já privei a participação da 

periferia da cidade todinha, porque como é que eu quero ter um atendimento 

domiciliar? Como é que eu posso ter grupo com participação da 
comunidade instalado aqui? (...) Isso é um absurdo. Tem que dizer assim: 

vamos acabar com o NASF e vamos criar umas clínicas populares. Ai tudo 

bem. (Crato, EqNASF, C6, EC). 

 
Eu acho que isso é uma forma de deixar de fora principalmente as pessoas 

mais carentes que moram distante da sede do município. Nós já estamos há 

três anos no NASF e nós vamos até as casas dessas pessoas e essas pessoas 
não tem a mínima condição, distancias de 30 km da sede do município. (...) 

O NASF é um programa que deve estar dando suporte à comunidade 

carente e a gente faz esse apoio matricial e esse apoio matricial se 

nuclearem em uma sede pra mim ele vai ser muito limitado a um grupinho 
de pessoas que residem próximo, os encaminhamentos de certas localidades 

não vão chegar. (Crato, EqNASF, C23, GF). 

 
Uma sede para ter uma clinica de fisioterapia, para atendimento dos 

profissionais do NASF. NASF não é atenção secundária, é primária (Sobral, 

EqNASF, S 16, GF). 
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Ninguém precisa em si da casinha [se refere ao modelo de NASF que tem 

uma sede], mas a gente precisa de espaços para que sejam realizadas as 

ações, solicitadas, preconizadas nesse caderno 26 [caderno de diretrizes do 
NASF], porque assim lá existem muitas coisas a serem feitas, mas como 

serem feitas se não nos são dadas condições? (Sobral, EqNASF, S6, GF). 

 

A segunda proposta, ilustradas nas falas abaixo, consiste na fixação do NASF em 

apenas uma unidade de saúde, independente da quantidade de equipes que a compõe, ou 

mesmo na incorporação dos diversos profissionais na equipe mínima: 

 

Rodar por mais territórios é mais estressante do que a quantidade de 

equipes [o grupo concorda]. É porque o território não é só a equipe. O 

território é a comunidade, os equipamentos da comunidade, são as 

lideranças comunitárias e tudo mais. (Sobral, EqNASF, S4, GF).  

 

Porque se fosse um NASF para cada unidade, a gente poderia ter uma 
estrutura NASF. Que realmente era o ideal. Ai você poderia ter uma equipe. 

Com a sala deles, com o material deles. (Crato, EqSF, enfermeiro , C14, 

EI). 
 

Se houvesse, se eles se fixassem em um local e pudesse ampliar, eles 

poderiam sim ampliar os atendimentos e dar um atendimento maior a 
comunidade. Acho que gira em torno do tempo que eles passam mesmo 

(Fortaleza, EqSF, enfermeira , F1, EI). 

 

De que a sede seja nas unidades. Cada unidade tem o seu. E não na sede 
NASF como tem em alguns lugares por ai. Isso é um absurdo! (Crato, 

EqNASF, C6, EC). 

 

Alguns dos entrevistados problematizaram a inserção das categorias profissionais 

no NASF apontando que tais incorporações necessitam ser avaliadas, pois nem sempre a 

existência do profissional no serviço de Atenção Primária será a principal resposta para as 

demandas existentes.: 

 

Às vezes você quer agradar tanto uma categoria, que acaba colocando coisa 

na atenção primária que não cabe. Aí fica a forçação de barra e o 
profissional não sabe, fica angustiado porque não se encontra ali, não se 

acha. Termina que os outros profissionais ficam ali olhando para ele “E aí, 

o que você tem para oferecer? Só isso? Não tem nada?”, e termina sendo 

uma coisa difícil de se lidar, como em várias situações aqui. (Sobral, EqSF, 
médico, S21, EI). 

 

Porque assim, todo mundo quer, antes de qualquer coisa, garantir o seu 
emprego, né? (...) Essa discussão ela fica deturpada porque achando que 

colocando fisioterapeuta, TO em uma equipe de saúde da família vai 

resolver os problemas, as necessidades individuais de tratamento. O 

problema é que não existe retaguarda especializada pra fazer isso, eu acho 
que o lugar do fisioterapeuta, do TO, do psicólogo, do assistente social, na 

Saúde da Família continua sendo em uma política de matriciamento, de 

fomentar ações coletivas, mas isso aí não isenta, e ai sim, precisa sim criar 
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centros, regionais, no território, não sei, de clínicas, no bom sentido da 

palavra. (Fortaleza, gestor, F8, EI). 

 

Na discussão acerca do aperfeiçoamento da política do NASF e as sugestões para 

ampliação da resolutividade da proposta alguns participantes incluíram a reflexão acerca da 

permanência da proposta, que para alguns, apresenta-se ainda em caráter experimental, já que 

a legislação que a regulamenta pode, a qualquer momento ser revogada.  

O risco de a proposta ser provisória e a condição instável do próprio emprego dos 

profissionais do NASF levantaram uma discussão acerca de um suposto “lugar provisório” do 

NASF, que inclusive dificultava a construção de uma identidade e a elaboração de propostas 

para a melhoria do programa. Dessa forma, os profissionais apontavam a importância de 

garantia de estabilidade no emprego e a necessidade de mais investimento político na 

efetivação da proposta: 

(...)[seria necessário um] vinculo empregatício mais forte. Porque a gente 

sempre fica na instabilidade. Isso ai não tem como você viver e atuar a parte 

desse sentimento. Porque sempre fica ali aquela coisa, até meio que 

inconsciente, da fragilidade do vinculo. Quer dizer, estou aqui 

desenvolvendo um trabalho, mas a qualquer momento tchau” (Fortaleza, 

EqNASF,F9, GF). 

 

Mas a gente precisa desse apoio do governo para compreender que a 

política só vai ter resultados bons mesmo quando o profissional que está 

sendo contratado para estar executando essas políticas a gente for 

realmente contemplado com isso que é a questão do concurso público 

(Sobral, EqNASF, S19, GF). 

 

Como já vimos na descrição do NASF nos municípios, apenas os profissionais de 

Fortaleza possuem carteira assinada e ainda assim possuem um vínculo frágil por serem 

contratados por uma Organização Social sem seleção ou concurso público.  

Lacman e Barros (2011) destacam uma das limitações do processo de 

implementação do NASF em São Paulo se dá por conta das Organizações Sociais na gestão de 

serviços públicos, pois essa “forma de gestão termina mesclando o caráter público e privado 

dos serviços oferecidos, criando situações de trabalho heterogêneas a depender da parceira 

envolvida” (p. 266). 

A tendência à cooperativização e à terceirização, segundo Hennington (2011), tem 

sido uma estratégia utilizada pelos municípios após o advento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal que limita contratações de pessoal. Essa tendência vem gerando um grande número de 

contratos precários (como os dos profissionais do NASF), rebaixamento salarial e 

precarização das condições de trabalho.  
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Com as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, tudo parece se apresentar de 

maneira efêmera e volátil. “A carreira, antes estável, no presente é pautada por reorientações, 

e o emprego de hoje pode não existir mais amanhã” (HENNINGTON, 2011, p. 436).  

A instituição desses lugares instáveis e não-lugares tem sido uma constante na 

construção da política do NASF que já se insere em um contexto de muitas transformações. A 

dinâmica de estruturação de novas práticas de saúde por esses profissionais exige uma série 

de elementos que envolvem o reordenamento de saberes, instrumentos e lugares.  

Ao lançar luz sobre os processos de inserção do NASF, incluindo seus processos 

de trabalho, instrumentos e lugares, encontramos uma política em processo de construção de 

espaços, de identidades, de direitos e diríamos até de fronteiras. A constituição de uma 

historicidade, as demandas forjadas na sua implementação, as novas publicações ministeriais 

acerca da proposta (BRASIL, 2012b) e as possibilidades elencadas de aperfeiçoamento da 

proposta indicam indícios de que a política do NASF segue, pelo menos nesse recorte espaço-

temporal, em processo de construção no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dessa pesquisa, ao assumirmos um papel dialógico e parcial, nos 

envolvemos com a produção das informações e discussões aqui apresentadas, de forma que 

ainda estamos mobilizados pelas histórias e experiências que ouvimos e vivenciamos junto 

aos atores que constroem o NASF nos municípios. Autorizamo-nos a compartilhar, neste 

momento final, um breve conto que ilustra parcialmente a sensação que conseguimos captar 

das angústias dos profissionais envolvidos na inserção do NASF na ESF:  

 

(VISÃO 1 ) Era uma vez uma fábrica de tecidos que funcionava há 14 anos. Nesta havia funcionários 

que já trabalhavam há muitos anos nas suas funções. Entretanto, sentiam a necessidade de outros 

profissionais para dividir a demanda de trabalho, que era muito pesada, principalmente no setor de 

montagem. Constantemente falavam com a gestão da fábrica sobre essa necessidade e apontavam isso 

nos relatórios de avaliação. Certo dia, a gestão da fábrica informou que seriam contratados novos 

profissionais como eles queriam. Exatamente com as especialidades solicitadas. Os profissionais da 

fábrica ficaram muito contentes e já imaginavam a sua carga de trabalho diminuindo e a sua 

capacidade de resposta aumentando consideravelmente. Entretanto, quando os “novos especialistas” 

chegaram eles tiveram algumas surpresas: 1 – os profissionais nunca haviam trabalhado em uma 

fábrica de tecidos antes; 2 – eles não foram capacitados para trabalharem ali; 3 - os profissionais 

não foram contratados por seleção pública, como os demais profissionais da fábrica, a maioria foi 

indicada para o cargo; 4 – eles iriam atuar no setor de produção de matéria prima; 5 – eles iriam 

atuar com novas ferramentas de trabalho, que só conheciam por meio de um manual de instruções; 6 

– eles iriam ajudar os profissionais antigos nas dificuldades que eles tinham na montagem, 

capacitando-os para lidar com problemas das suas respectivas especialidades; 7 – eles iriam atuar 

em três fábricas ao mesmo tempo. Os profissionais da fábrica se assustaram com essa realidade, pois 

nem de longe respondiam a suas expectativas iniciais. 

 

(VISÃO 2) Novos profissionais de diversas especialidades foram contratados para trabalhar em uma 

fábrica de tecidos que já funcionava há 14 anos. Foram informados que eles estavam ali para 

melhorar o desempenho da fábrica e que a sua chegada era muito aguardada pelos profissionais mais 

antigos. Na primeira semana um coordenador das fábricas fez uma explicação sobre a estrutura da 

fábrica e apresentaram brevemente um manual de instruções que iria guiar seus trabalhos. Tratava-se 

de uma função em que ninguém nunca havia trabalhado antes, sabia-se superficialmente que essa 

proposta piloto já havia sido testada em alguns lugares pontuais do país, mas tais experiências não 

lhes foram apresentadas. Eles iriam trabalhar em três fábricas dando apoio aos profissionais antigos 

que possuíam dificuldades em suas áreas de especialidades e deveriam atuar de forma coletiva na 

fábrica, sem exercer sua função individualmente. Quando chegaram à fábrica, os profissionais novos 
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foram explicar aos antigos como iriam trabalhar, mas estes pareciam surpresos e decepcionados com 

a chegada dos novos. Pareciam não entender a proposta e muitos achavam que aqueles profissionais 

estavam ali para não fazer nada, pois o que eles deveriam fazer, na opinião dos antigos - ajudar na 

área de montagem – eles se recusavam a fazer. 

 

O conto acima já se apresenta uma situação complexa. Entretanto, quando 

transferimos essa estória para o serviço público, no cenário da Estratégia de Saúde da Família, 

a situação parece se tornar ainda mais difícil. Se acrescentarmos a esses elementos aspectos 

como motivação, afetos e sentimentos, ou se imaginarmos que essas intervenções não se dão 

sobre máquinas, mas sobre pessoas, a situação torna-se ainda mais complexa. 

Sem maniqueísmos, sem heróis ou vilões, acreditamos que nenhum profissional é 

vítima, mas ator de uma história na qual o cenário era viciado para uns e completamente novo 

para outros que, em suas próprias palavras: “foram jogados de paraquedas”. O “sentir-se 

jogado” foi a sensação predominante descrita pelos profissionais no NASF, quando 

resgatavam suas memórias acerca dos seus processos de chegada na ESF. Estes se referiam ao 

inesperado, a ausência de cuidado, apontavam suas fragilidades frente a esse processo e a 

repercussão de tudo isso na construção de seus processos de trabalho. 

Refletir acerca do processo de construção de uma política foi extremamente 

desafiador. Por tratar-se de uma nova proposta, todos os passos apresentavam-se por 

construir. A incipiente literatura nos motivou a tentar elencar elementos que nos auxiliassem 

na compreensão das oportunidades que possibilitaram a criação dessa política. 

O levantamento dos elementos que abrangeram a criação da política do NASF, 

que envolveram desde problemas históricos referentes a necessidades e produção de serviços 

de saúde até mesmo a disputas corporativas, demostrava a complexidade da proposta que 

iríamos encontrar em campo.  

Na busca por semelhanças, diferenças e particularidades, optamos por tentar 

explorar essa política por diversos ângulos. Precisávamos de muitos elementos exploratórios 

para nos situar quanto às possibilidades e limites dessa proposta. 

 Descrevemos o processo de inserção das equipes de NASF na ESF dos três 

municípios estudados e tal aproximação nos proporcionou acesso a distintas realidades e a 

múltiplas experiências acerca do fenômeno de construção da política. Descobrimos a 

existência de diversas propostas de NASF, vivenciadas pelas distintas equipes. Cada uma 

refletia as possibilidades e negociações presentes na construção coletiva de uma proposta de 

atenção. 
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No Crato, dificuldades foram encontradas no processo de implantação do NASF, 

entretanto os atores envolvidos mostraram-se dispostos a reiniciar o movimento de construção 

da política no município. Ao considerar que a política do NASF apresenta limitações e 

realizar adaptações conscientes no desenho das equipes, os gestores e trabalhadores locais 

tornaram a construção do NASF possível no município.  

Fortaleza vivenciou processos difíceis no momento inicial, que envolveram a 

complexidade de implantação de uma proposta em uma capital e a completa ausência de 

acompanhamento e referência das equipes de NASF. 

Em Sobral, a experiência da estruturação de uma Atenção Primária resolutiva, 

com profissionais capacitados, permitiu um espaço diferenciado na construção inicial do 

NASF. A existência de espaços de reflexão do processo de trabalho com apoiadores 

possibilitou um momento privilegiado para as primeiras equipes inseridas. Entretanto, 

mudanças ocorridas culminaram em descuidos com o processo de trabalho desses 

profissionais de forma que o discurso dos novos profissionais do NASF refletem realidades 

diferentes daqueles que já haviam se inserido há mais tempo.  

Apesar de investimento do município de Sobral na educação permanente de todos 

os profissionais da ESF, a construção do NASF nesse município enfrentou dificuldades 

semelhantes aos demais locais, inclusive com dificuldades de instauração de trabalhos 

conjuntos com as EqSF. 

 A pesquisa qualitativa, nesse contexto, nos possibilitou a aproximação com 

elementos de determinados cenários, por meio do qual pudemos identificar a interação ímpar 

de cada espaço, como também buscar elementos entre eles que possibilitassem a compreensão 

da política como um todo. 

 Apontamos também as limitações deste estudo, no qual, por tratar-se de uma 

investigação no âmbito de um curso de Mestrado, dispúnhamos de pouco tempo para 

trabalhar com o grande volume de informações que obtivemos, de maneira que algumas 

informações não puderam ser discutidas em sua totalidade, tendo em vista que a exploração 

de muitos cenários de pesquisa, a partir de uma vertente qualitativa, configura-se como 

imenso desafio.  

 Ao conhecer a trajetória de construção dos processos de trabalho do NASF nos 

municípios, evidenciamos que todas as equipes enfrentaram dificuldades quanto ao formato 

proposto para o NASF, no qual tinham que acompanhar no mínimo oito EqSF. Esse desenho 

dificultou a realização de vínculo com o território e com as EqSF e proporcionou um 
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distanciamento do NASF das ações cotidianas do serviço, dificultando a implantação das 

práticas compartilhadas.  

Apesar de ter sido criado para superar a lógica do encaminhamento por meio dos 

sistemas de referência e contra referência, os profissionais do NASF não conseguiram 

estruturar espaços de compartilhamento de situações-problemas e práticas com as EqSF. Esse 

processo envolveu profundas dificuldades quanto à clareza do que seria a função do núcleo, 

que teve como questão central a discussão quanto à realização de atendimentos clínicos 

individuais versus atenção preventiva coletiva. 

A visão dicotômica entre as ações citadas acima proporcionou momentos de 

negação da atenção individual a usuários e a dificuldade de estruturar processos alternativos 

de atenção em conjunto com os profissionais das EqSF, que pudessem responder a essa 

demanda existente. 

Vimos que os profissionais do NASF possuem uma relação “impressionística” da 

demanda reprimida (MENDES-GONÇALVES, 1994) para atenção das distintas 

especialidades do núcleo e, por não caracterizar essa demanda, acabam negando-a e tornando-

a desassistida.  

O aparato jurídico-normativo que sustenta a proposta se apresentou como 

insuficiente para garantir a resolutividade na implantação dessas novas equipes, que também 

apresentavam carências na formação acadêmica para atuação em um contexto ampliado de 

saúde. 

Somando-se a esse processo, ao compreender a percepção dos atores envolvidos 

sobre a inserção da política do NASF nos municípios ressaltamos que também existiram 

resistências intersubjetivas para a estruturação do trabalho conjunto, que revelaram conflitos e 

práticas engessadas, incompatíveis com a estruturação de uma proposta interdisciplinar.  

O processo de trabalho do NASF propõe uma profunda transformação das 

práticas, nas quais o principal impacto recai para as EqSF, equipes que já haviam estruturado 

ao longo do tempo seus papéis, práticas e micropoderes dentro do contexto da ESF.  

Na inserção, os profissionais do NASF vivenciaram processos de invisibilidade 

em um contexto de “não-lugar” (AUGÉ, 1994), no qual não possuíam vinculação histórica, 

identitária ou relacional. 

Posto isso, pudemos visualizar a complexidade e as contingências relacionadas à 

construção do NASF na ESF dos municípios, pela qual perpassam elementos instáveis, alguns 

contraditórios, outros complementares, que atuaram em um permanente movimento no 

processo de construção. 
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Sintetizamos no diagrama abaixo as contingências que foram identificadas na 

pesquisa. Algumas delas puderam ser discutidas ao longo dessa dissertação, enquanto outras 

compõem novos questionamentos, elementos para novas investigações. 

 

Figura 11: Contingências do processo de inserção do NASF na ESF. 

 

Fonte: Autora 

 

 Os fatores relacionados à política envolvem tanto elementos relativos à 

estruturação da política em âmbito nacional (aparato jurídico, normativo e financeiro), quanto 

a aspectos da implantação da política no município (estruturação de espaços de educação 

permanente, acompanhamento das equipes e de seus processos de trabalho etc.). 

 As contingências envolvem também alguns fatores relacionados ao serviço no 

qual a equipe do NASF se insere. Estes envolvem aspectos ligados à estrutura física da 

unidade, a gestão local e apoio administrativo e à história de vinculação desse espaço com a 

comunidade (respostas a demandas e adesão ou não a atividades de educação em saúde).  

 Além das particularidades do serviço, há também aquelas relacionadas às equipes 

de saúde da família. A forma como estas últimas se organizam dentro do contexto da ESF 

poderá facilitar ou não a implantação do trabalho do NASF.  As equipes que já tinham 

processos de trabalho estruturados em equipe, com dinâmica interdisciplinar resolutiva e que 

OBJETIVOS PARTICULARES 
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conseguiam realizar ações de promoção de saúde têm mais facilidade em aceitar a atuação 

compartilhada com o NASF.  

 A estruturação da própria equipe do NASF também interfere no processo de 

construção da política no âmbito local. A escolha das categorias profissionais, a herança de 

suas formações, o estilo de trabalho que adotam, a abertura para o processo de aprendizagem 

e internalização de uma nova prática estão no elenco de contingências relacionadas à equipe 

do NASF. 

 Além desses fatores, não podemos desconsiderar aqueles relacionados ao próprio 

profissional. Suas idiossincrasias, objetivos particulares e profissionais, perfil profissional e 

áreas de interesse, assim como experiências e formações prévias irão influenciar na 

estruturação da sua atuação e do processo de trabalho da equipe de NASF na qual está 

inserido. 

 Levando em consideração a enorme quantidade de elementos em interação, 

podemos visualizar o grau de incerteza e o movimento único que a inserção da política do 

NASF pode assumir em cada contexto específico. 

 Diante de tudo que vivemos e ouvimos de sugestões ao longo da construção do 

trabalho, podemos sugerir alguns elementos com vistas ao aperfeiçoamento da proposta:  

1. Necessidade de diminuição da quantidade de equipes de saúde da família vinculados a 

cada equipe de NASF;  

2. Realização de processos de territorialização contínuos e dinâmicos que proporcionem 

aos profissionais do NASF e à comunidade a visualização das necessidades de saúde 

dos territórios que estão inseridos; 

3. Estruturação de uma proposta de educação permanente para os profissionais do NASF 

construída em conjunto com eles;  

4. Necessidade de negociação e pactuação nas Unidades de Saúde quanto à ocupação dos 

espaços por todos os profissionais, assim como para a utilização do transporte para 

atividades externas;  

5. “Desprecarização” dos vínculos trabalhistas, com seleção por concurso público e 

estruturação de planos de cargos e carreiras para esses profissionais; 

6. Organização dos trabalhadores na busca por melhores condições de trabalho; 

7. Responsabilização dos gestores municipais quanto a disponibilização de materiais e 

recursos para a realização do trabalho do NASF, incluindo recursos para comunicação 

entre equipes, bem como a necessidade de acompanhamento dos Conselhos 

Municipais de Saúde da construção da política no município;  
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8. Incentivo dos gestores para a implantação de cronograma conjunto entre EqSF e 

NASF, reestruturando possíveis metas para a incorporação do trabalho compartilhado;  

9. Estruturação de espaços de supervisão e supervisores que possam acompanhar e 

discutir com as equipes de NASF seus processos de trabalho; 

10. Necessidade de construção de indicadores para o trabalho dessas equipes, bem como 

estruturação de espaços de avaliação e aperfeiçoamento da política em todas as esferas 

de construção da mesma;  

11. Estruturação de sistemas de informação que contemplem a inclusão de atividades 

realizadas pelo NASF para revisão periódica dessa produção com vistas ao seu 

aperfeiçoamento;  

12. Estruturação dos serviços diagnósticos e ambulatoriais da atenção secundária para 

retaguarda da atenção oferecida pelos NASF. 

 

 Aproveitamos esse espaço para ressaltar também que em algumas ocasiões em 

que compartilhamos os resultados preliminares deste trabalho, das quais destacamos o 10º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, recebemos inúmeros retornos de gestores e 

profissionais envolvidos com a construção do NASF em diferentes locais do país, que 

referiram ter vivenciado experiências semelhantes àquelas apresentadas por nós. Ouvir esses 

relatos nos instiga a continuar pesquisando acerca desse objeto de estudo tão complexo e 

desafiador que é a política do NASF no Brasil. E indicam que nossas descobertas não 

desvelam apenas contingências locais, mas também refletem elementos comuns da proposição 

da política que influenciaram processos em outras realidades.  

 Ao avaliar a construção dos NASF na Atenção Básica dos três municípios, 

podemos afirmar que encontramos uma política viva, permeada de conflitos, negociações e 

contestações. Uma política nova que foi inserida no cenário de outras já existentes e 

formulada considerando situações ideais, frente aos quais os atores envolvidos vivenciaram 

um considerável esforço para destacar o possível do ideal.  

 Assinalamos que, após cinco anos de implantação da política do NASF no Brasil, 

a proposta necessita de processos avaliativos, dentre os quais incluímos aqueles que se 

destinem a medir os resultados alcançados a partir da implantação dessas equipes no 

município. Atores locais apontaram a importância dos mesmos para a continuidade e 

aperfeiçoamento da proposta.  

Ressaltamos também a necessidade de novos estudos que se destinem a 

compreender a dinâmica de inserção desses novos profissionais na ESF, considerando as 
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diversas contingências já elencadas, assim como os processos intersubjetivos presentes na 

construção dessa nova proposta. Além disso, é premente incluir a perspectiva dos usuários 

acerca da proposta do NASF, já que estes são, em última instância, os beneficiados dessa 

política. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Pesquisa: A inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no Ceará. 

Eu, Fernanda dos Reis Souza, pesquisadora do curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Pública da 

Universidade Federal do Ceará, estou convidando você a participar como voluntário de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

OBJETIVO DA PESQUISA: Analisar a inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família na cidade de 

Fortaleza, Ceará.  

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS: - Grupos focais – um método de entrevista coletiva 

em que os participantes discutirão sobre a temática dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; - Entrevista 

individual – onde o participante, de forma individual, responderá sobre questões relacionadas à pesquisa. 

RISCOS E BENEFÍCIOS: A pesquisa a ser realizada não implicará em risco ao grupo estudado, pois 

utilizará grupo focal e entrevistas como técnica de coleta de dados e este instrumento não oferece riscos aos 

participantes.  Além de ser garantido que as informações conseguidas através da sua participação não 

permitirão a identificação da sua identidade, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e garantimos o 

compromisso de utilizar os dados obtidos somente para esta pesquisa. Este estudo trará benefícios à 

população estudada, pois poderá servir como instrumento para o aperfeiçoamento da implantação dos 

NASF, bem como poderá servir como fonte de dados para outros estudos. Destacamos que o participante 

não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa. 

OUTROS ESCLARECIMENTOS: Esclareço que será garantido à pessoa pesquisada: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 2.Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 

momento e de deixar de 

participar do estudo, sem que isso lhe ofereça nenhum prejuízo; 3. A garantia de que a divulgação das 

informações fornecidas só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto; 4. Nenhum momento 

haverá prejuízo financeiro. 

Em caso de esclarecimento entrar em contato com os pesquisadores responsáveis: 

Nomes: Fernanda dos Reis Souza (Pesquisadora) ou Prof. Dr. Ricardo José Soares Pontes (Orientador) 

Endereço: Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde 

Comunitária. Rua Professor Costa Mendes, 1608, 5º andar, Rodolfo Teófilo. Fortaleza, CE. Telefone: (85) 

33668045  

Comitê de ética: Coética- Comitê de Ética da Universidade de Federal do Ceará. Endereço: Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, Fortaleza,CE. Telefone: (85) 3366-8344 

O abaixo assinado_______________________________________, _____anos, RG:__________________ 

declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro 

que li cuidadosamente este TCLE e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada do termo. 

________________,_______de ___________________de 2012. 

 

 Assinatura do voluntário: _________________________________________________________________               

 Assinatura da pesquisadora – Fernanda dos Reis Souza: ________________________________________ 



212 
 

ANEXO A  

PORTARIA GM Nº154/2008 – CRIA OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA – NASF.  

!ID876440-1> 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

  
Considerando o inciso II do art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que 

dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de Saúde - SUS; 

  

Considerando o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as ações de 
saúde destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social; 

  

Considerando os princípios e as diretrizes propostos no Pacto Pela Saúde, regulamentado pela Portaria 
nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que contempla o Pacto firmado entre as esferas de governo 

nas três dimensões: pela vida, em defesa do SUS e de Gestão; 

  
Considerando a Regionalização Solidária e Cooperativa firmada no Pacto Pela Saúde e seus 

pressupostos: territorialização, flexibilidade, cooperação, co-gestão, financiamento solidário, 

subsidiariedade, participação e controle social; 

  
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica definida por meio da Portaria nº 648/GM, de 28 

de março de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações de Atenção Básica à Saúde no SUS; 

  
Considerando o fortalecimento da estratégia Saúde da Família definida por meio da Portaria nº 

648/GM, de 28 de março de 2006, que preconiza a coordenação do cuidado a partir da atenção básica 

organizada pela estratégia Saúde da Família; 

  
Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde, regulamentada pela Portaria nº 687/GM, de 

30 de março de 2006, sobre o desenvolvimento das ações de promoção da saúde no Brasil; 

  
Considerando a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, conforme o Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta o desenvolvimento das ações da pessoa com 

deficiência no SUS; 
  

Considerando as diretrizes nacionais para a Saúde Mental no SUS, com base na Lei nº 10.216, de 6 de 

abril de 2001, da reforma psiquiátrica; 

  
Considerando a Portaria nº 710/GM, de 10 de junho de 1999, que aprova a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, e a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional; 
  

Considerando a Política Nacional de Saúde da Criança e a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, de 2004, seus princípios e diretrizes; 
  

Considerando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC no SUS, a 

Portaria nº 971/GM, de 3 de maio de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações que 

compreendem o universo de abordagens denominado pela Organização Mundial da Saúde - OMS de 
Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa - MT/MCA, a Homeopatia, a Acupuntura, a 

Fitoterapia e o Termalismo Social/Crenoterapia; 
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Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; 
  

Considerando o cronograma de envio das bases de dados dos Sistemas de Informações Ambulatoriais - 

SIA e de Informação Hospitalar Descentralizado - SIHD/SUS, do Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES, e da  Comunicação de Internação Hospitalar - CIH, estabelecido 
na Portaria nº 74/SAS/MS, de 6 de fevereiro de 2007; 

  

Considerando a Política Nacional de Medicamentos, que tem como propósito garantir a necessária 
segurança, a eficácia e a qualidade desses produtos, a promoção do uso racional e o acesso da 

população aqueles considerados essenciais; 

  

Considerando que a Política Nacional de Assistência Farmacêutica - PNAF, estabelecida por meio da 
Resolução CNS nº 338, de 6 de maio de 2004, é parte integrante da Política Nacional de Saúde, 

envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde e 

garantindo os princípios da universalidade, e da integralidade e da eqüidade; e 
  

Considerando a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova as Diretrizes 

Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, bem como a Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006, 
que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, resolve: 

  

Art. 1º Criar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a 
inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o Processo de territorialização e 

regionalização a partir da atenção básica. 

  
Art. 2º Estabelecer que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF constituídos por equipes 

compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuem em parceria com os 

profissionais das Equipes Saúde da Família - ESF, compartilhando as 
práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às 

equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado. 

§ 1º Os NASF não se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à 

rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes 
Saúde da Família. 

§ 2º A responsabilização compartilhada entre as equipes SF e a equipe do NASF na comunidade prevê 

a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrareferência, 
ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de 

Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de 

coordenação do cuidado no SUS. 

§ 3º Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do 
SUS por intermédio da 

qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF. 

  
Art. 3º Determinar que os NASF estejam classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, 

ficando vedada a implantação das duas modalidades de forma concomitante nos Municípios e no 

Distrito Federal. 
§ 1º O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior de 

ocupações não-coincidentes entre as listadas no § 2º deste artigo. 

§ 2º Para efeito de repasse de recursos federais, poderão compor os NASF 1 as seguintes ocupações do 

Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; Professor de 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta;  Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico 

Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional. 

§ 3º O NASF 2 deverá ser composto por no mínimo três profissionais de nível superior de ocupações 
não-coincidentes entre as listadas no § 4º deste artigo. 
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§ 4º Para efeito de repasse de recursos federais, poderão compor os NASF 2 as seguintes ocupações do 

Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Assistente Social; Professor de Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional. 
  

Art. 4º Determinar que os NASF devam funcionar em horário de trabalho coincidente com o das 

equipes de Saúde da Família, e que a carga horária dos profissionais do NASF considerados para 

repasse de recursos federais seja de, no mínimo, 40 horas semanais, observando o seguinte: 
I - para os profissionais médicos, em substituição a um profissional de 40 (quarenta) horas semanais, 

podem ser registrados 2 (dois) profissionais que cumpram um mínimo de 20 (vinte) horas semanais 

cada um; e II - para as demais ocupações vale a definição do caput deste artigo. 
§ 1º A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os 

critérios de prioridade identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de 

profissionais de cada uma das diferentes ocupações. 

§ 2º Tendo em vista a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais, recomenda-se que cada 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família conte com pelo menos 1 (um) profissional da área de saúde 

mental. 

§ 3º Os profissionais do NASF devem ser cadastrados em uma única unidade de saúde, localizada 
preferencialmente dentro do território de atuação das equipes de Saúde da Família às quais estão 

vinculados. 

§ 4º As ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF, a serem 
desenvolvidas em conjunto com as equipes de SF, estão descritas no Anexo I a esta Portaria. 

  

Art. 5º Definir que cada NASF 1 realize suas atividades vinculado a, no mínimo, 8 (oito) Equipes de 

Saúde da Família, e a no máximo, a 20 (vinte) Equipes de Saúde da Família. 
§ 1º Excepcionalmente, nos Municípios com menos de 100.000 habitantes dos Estados da Região 

Norte, cada NASF 1 poderá realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 5 (cinco) equipes de 

Saúde da Família, e a, no máximo, a 20 (vinte) equipes de Saúde da Família. 
§ 2º O número máximo de NASF 1 aos quais o Município e o Distrito Federal podem fazer jus para 

recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pelas fórmulas: 

I - para Municípios com menos de 100.000 habitantes de Estados da Região Norte = número de ESF 
do Município/5; e II - para Municípios com 100.000 habitantes ou mais da Região Norte e para 

Municípios das demais unidades da Federação = número de  ESF do Município/8. 

  

Art. 6º Definir que cada NASF 2 realize suas atividades vinculado a, no mínimo, 3 (três) equipes de 
Saúde da Família. 

§ 1º O número máximo de NASF 2 aos quais o Município pode fazer jus para recebimento de recursos 

financeiros específicos será de 1 (um) NASF 2. 
§ 2º Somente os Municípios que tenham densidade populacional abaixo de 10 habitantes por 

quilômetro quadrado, de acordo com dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, ano base 2007, poderão implantar o NASF 2. 

  
Art. 7º Definir que seja de competência das Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal: 

I- definir o território de atuação de cada NASF quando as equipes de Saúde da Família às quais estes 

NASF estiverem vinculados pertencerem a um mesmo Município ou ao Distrito Federal; 
II - planejar as ações que serão realizadas pelos NASF, como educação continuada e atendimento a 

casos específicos; 

III - definir o plano de ação do NASF em conjunto com as ESF, incluindo formulários de referência e 
contra-referência, garantindo a interface e a liderança das equipes de Saúde da Família no 

estabelecimento do cuidado longitudinal dos indivíduos assistidos, bem como de suas famílias; 

IV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais para os NASF, em conformidade com a 

legislação vigente; 
V - manter atualizado o cadastro de profissionais, de serviços e de estabelecimentos sob sua gestão; 

VI - disponibilizar a estrutura física adequada e garantir os recursos de custeio necessários ao 

desenvolvimento das atividades mínimas descritas no escopo de ações dos diferentes profissionais que 
comporão os NASF; 
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VII - realizar avaliação de cada NASF, estimulando e viabilizando a capacitação dos profissionais; 

VIII- assegurar o cumprimento da carga horária dos profissionais dos NASF; e 

IX- estabelecer estratégias para desenvolver parcerias com os demais setores da sociedade e envolver a 
comunidade local no  cuidado à saúde da população de referência, de modo a potencializar o 

funcionamento dos NASF. 

  

Art. 8º Definir que seja de competência das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal: 
I - identificar a necessidade e promover a articulação entre os Municípios, estimulando, quando 

necessário, a criação de consórcios intermunicipais para implantação de NASF 1 entre os Municípios 

que não atinjam as proporções estipuladas no artigo 5º desta Portaria; 
II - assessorar, acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações dos NASF, de acordo com o 

planejamento, garantindo a interface e a liderança das equipes de Saúde da Família no estabelecimento 

do cuidado longitudinal dos indivíduos assistidos, bem como de suas famílias; 

III - realizar avaliação e/ou assessorar sua realização; e 
IV - acompanhar a organização da prática e do funcionamento dos NASF segundo os preceitos 

regulamentados nesta Portaria. 

  
Art. 9º Definir que o processo de credenciamento, implantação e expansão dos NASF: 

I - esteja vinculado à implantação/expansão da Atenção Básica/Saúde da Família na proporcionalidade 

definida no artigo 5º desta Portaria; 
II - obedeça a mecanismos de adesão e ao fluxo de credenciamento, implantação e expansão definidos 

no Anexo II a esta Portaria, podendo ser utilizados os quadros do Anexo III a esta Portaria; e 

III - tenha aprovação da Comissão Intergestores Bipartite de cada Estado. 

  
Art. 10. Definir como valor de transferência para a implantação dos NASF, segundo sua categoria: 

I - NASF 1: o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em parcela única no mês subseqüente à 

competência do SCNES com a informação do cadastro inicial de cada NASF 1, que será repassado 
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos  Municipais de Saúde e ao Fundo de Saúde do 

Distrito Federal; e 

II - NASF 2: o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em parcela única no mês subseqüente à 
competência do SCNES com a informação do cadastro inicial de cada NASF, que será repassado 

diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. 

  

Art. 11. Definir como valor do incentivo federal para o custeio de cada NASF, segundo sua categoria: 
I - NASF 1: o valor de 20.000,00 (vinte mil reais) a cada mês, repassado diretamente do Fundo 

Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e ao Fundo de Saúde do Distrito Federal; e 

II - NASF 2: o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada mês, repassado diretamente do Fundo 
Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. 

§ 1º Os valores dos incentivos financeiros para os NASF implantados serão transferidos a cada mês, 

tendo como base o número de NASF cadastrados no SCNES. 

§ 2º O envio da base de dados do SCNES pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde para o 
banco nacional deverá estar de acordo com a Portaria nº 74/SAS/MS, de 6 de fevereiro de 2007. 

§ 3º O registro de procedimentos referentes à produção de serviços realizada pelos profissionais 

cadastrados nos NASF deverão ser registrados no SIA/SUS mas não gerarão créditos financeiros. 
  

Art. 12. Definir que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte da fração variável 

do Piso de Atenção Básica (PAB variável) e componham o Bloco Financeiro de Atenção Básica. 
§ 1º Incidem nos fluxos e requisitos mínimos para manutenção da transferência e solicitação de crédito 

retroativo os requisitos definidos pela Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006. 

§ 2º O Ministério da Saúde suspenderá os repasses, dos incentivos referentes aos NASF aos 

Municípios e/ou ao Distrito Federal nas mesmas situações previstas para as equipes de Saúde da 
Família e de Saúde Bucal, conforme o estabelecido na Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, 

Capítulo III, item 5, "da suspensão do repasse de recursos do PAB". 
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Art. 13. Definir que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria corram por conta do 

orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.20AD - Piso 

de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. 
  

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

24 DE JANEIRO DE 2008.  JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
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ANEXO B 

FICHA DE REGISTRO DOS NASF – CRATO  
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ANEXO C 

FICHA DE REGISTRO DOS NASF – CRATO  
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ANEXO D 

FICHA DE REGISTRO DOS NASF – FORTALEZA 
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ANEXO E 

FICHA DE REGISTRO DOS NASF – SOBRAL 

 


