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RESUMO 

Com a intenção de apoiar e ampliar as ações da Estratégia de Saúde da Família(ESF), 
assim como melhorar sua resolutividade surgiu o Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e Atenção Básica(NASF-AB), no qual uma equipe composta por profissionais de 
diferentes áreas de conhecimento que atuam prestando apoio e em parceria com os 
profissionais das equipes de Saúde da Família(SF). No município de Floriano o NASF-
AB foi implantado no ano de 2009 e possui três equipes prestam apoio a 26 equipes de 
ESF. Objetivo geral: implementar instrumento de produção mensal do NASF-AB no 
município de Floriano como forma de organizar os processos de trabalho dos 
profissionais. Metodologia: Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção que tem 
como intuito avaliar, compreender e organizar o trabalho do NASF no município. 
Conclusão: Com a intervenção pode-se esclarecer as normas e diretrizes do programa, 
fazendo com que os profissionais tanto do núcleo como da ESF se apropriem mais do 
assunto e assim possam trabalhar com mais resolutividade. Com a criação do 
Consolidado Mensal do NASF-AB, os profissionais do Núcleo poderão ser avaliados de 
forma mais eficaz, assim como organizarão melhor seus processos de trabalho.  

Descritores: Integralidade. Atenção Primária a Saúde. Saúde Pública. SUS. 

 

EXTENDED NUCLEUS FAMILY HEALTH AND BASIC CARE (NASF-AB): 
EVALUATION AND ORGANIZATION OF WORK PROCESSES 

 

ABSTRACT 

With the intention of supporting and amplifying the actions of the Family Health Strategy 
(ESF), as well as improving its resolution came the Expanded Nucleus of Family Health 
and Basic Care (NASF-AB), in which a team composed of professionals from different 
areas of knowledge that act in support of and in partnership with the professionals of the 
Family Health (SF) teams. In the municipality of Floriano, NASF-AB was implemented in 
2009 and has three teams providing support to 26 ESF teams. General objective: to 
implement a monthly production instrument of the NASF-AB in the municipality of 
Floriano as a way of organizing the work processes of the professionals. Methodology: 
This project is an intervention project whose purpose is to evaluate, understand and 
organize the work of NASF in the municipality. Results: After interviewing with NASF-AB 
professionals, it was identified the need to qualify NASF and ESF teams so that they 
could better understand the core and its work process in basic care, as well as create an 
instrument that organizes monthly production of core professionals to evaluate work 
processes. Conclusion: The intervention can clarify the norms and guidelines of the 
program, making the professionals of both the nucleus and the ESF take more ownership 
of the subject and thus can work with more resolve. With the creation of the NASF-AB 
Monthly Consolidation, the core professionals can be evaluated more effectively, as well 
as better organize their work processes. 



Descriptors: Integrality in Health. Primary Health Care. Public Health. SUS. 

 

INTRODUÇÃO 

O NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Familia e Atenção Básica) foi 

instituído em 2008 pela Portaria nº 154 do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2012, 

seus parâmetros foram redefinidos e aprimorados por meio da Portaria nº 3124. Em 

linhas gerais, os Núcleos têm como objetivo principal oferecer apoio às ações 

desenvolvidas pelas eSFs, além de ampliar a abrangência dessas ações segundo os 

princípios da territorialização e da regionalização. Outro objetivo é o de contribuir para 

a melhoria da resolutividade dos casos atendidos pela atenção primária, qualificando as 

ações e fortalecendo a rede de cuidados em saúde (GONÇALVES,R. et al, 2015).  

O apoio matricial orienta o trabalho integrado entre essas equipes. Ações técnico-

pedagógicas e assistenciais que melhor respondam às necessidades dos usuários ou 

do território são definidas com base em pactuações entre os profissionais. A atuação 

diverge do modelo ambulatorial e da lógica de encaminhamentos indiscriminados, 

orientando-se pela clínica ampliada e pela co-responsabilização (SOUZA, T. et al, 

2018). 

Em 2009 o NASF-AB era implantado em Floriano no estado do Piauí, com o 

principal objetivo de apoiar e melhorar a resolutividade da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Três equipes com profissionais de diversas áreas de atuação, escolhidos 

após um estudo situacional de cada área e suas necessidades, iniciaram seus trabalhos 

no munícipio. Em Floriano, são três equipes de núcleo sendo estas modalidade NASF 

1 e constituídos pelos seguintes profissionais: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador 

físico, assistente social, nutricionista, medico ginecologista, medico pediatra e 

psicólogo.  

Com o passar dos anos muitas ações tem sido desenvolvidas como forma de 

melhorar o desempenho do NASF-AB em Floriano, mas muitas dificuldades ainda são 

percebidas, interferindo no processo de trabalho do mesmo e consequentemente sua 

resolutividade nas áreas onde atuam. Entre as principais dificuldades estão o  

desconhecimento das normas e diretrizes do programa por parte tanto dos profissionais 

do NASF como da ESF, assim como a falta de um instrumento que consolide 

mensalmente a produção do programa, já que há falhas em relação a esse tipo de 

informação no relatório mensal gerado pelo banco de dados do e-SUS Atenção 

Básica(e-SUS AB). Para se melhorar esse quadro uma intervenção se faz necessária 

como forma de otimizar o programa no município, assim como organizar processos de 



trabalho, melhorando seu desempenho e possibilitando estabelecer metas mensais 

para os profissionais que fazem parte do programa.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho trata-se de um projeto de intervenção realizado nas equipes de 

NASF-AB do município de Floriano, estado do Piauí. A princípio todas as equipes seriam 

avaliadas no ultimo trimestre de acordo com relatórios gerados no sistema e-SUS AB. 

Atráves desses relatórios é possível avaliar quantidade de atendimentos individuais, 

atendimentos domiciliares e atividades coletivas realizadas mensalmente por cada 

profissional do NASF-AB. Após avaliação dos relatórios, estes serão expostos para 

todos os profissionais e comparados com os principais indicadores de avaliação do 

PMAQ descritos no Manual Instrutivo para Equipes da Atenção Básica e NASF (MS, 

2017). 

Para a revisão bibliográfica foi realizada busca no banco de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde e no Scielo, nos meses de julho a novembro de 2018. Para a localização dos 

estudos, foram utilizados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (Decs): 

atenção primária a saúde, nasf, atenção básica, estratégia de saúde da família e PMAQ. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os princípios e diretrizes que o norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), como 

o acesso universal aos serviços de saúde, a integralidade do cuidado e o controle social, 

impulsionaram transformações no âmbito das ações de prevenção, assistência e 

reabilitação. Nesse contexto, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) tornou-se 

fundamental para reorganizar o modelo de atenção no SUS, desde 1994, aumentando 

a resolutividade na atenção primária em saúde, a partir da implantação de equipes 

generalistas e multiprofissionais em unidades de saúde, responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias alocadas em um território 

geográfico específico (LANCMAN et al, 2013). 

Para construir uma atenção integral a AB deve cumprir algumas funções: ser base; 

atuar no mais elevado grau de descentralização e capilaridade; ser resolutiva; identificar 

riscos, necessidades e demandas de saúde quando produzirá intervenções clinicas e 

sanitárias efetivas, em uma perspectiva de ampliação da autonomia dos indivíduos e 

dos grupos sociais; coordenar o cuidado com a elaboração, o acompanhamento e 

criação de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), bem como acompanhando e 

organizando o fluxo dos usurários entre os pontos de atenção da RAS e outras 

estruturas das redes de saúde intersetoriais públicas, comunitárias e sociais; ordenar 



redes com o reconhecimento das necessidades de saúde da população que está sob 

sua responsabilidade bem como organizando tais necessidades com relação a outros 

pontos de atenção a saúde (OLIVEIRA, 2015). 

A complexidade do cuidar em saúde envolve certo grau de imprevisibilidade que 

estimula a busca por novas formas de produzir cuidado e permite a incorporação de 

práticas singulares, pautadas pelas particularidades dos sujeitos alvo do cuidado. Este 

aspecto evidencia a necessidade das interações e diálogos entre os sujeitos envolvidos 

para potencializar as ações desenvolvidas. Assim, uma série de transformações vem 

acontecendo nos últimos anos no que diz respeito ao desenvolvimento de processos de 

cuidado em saúde, influenciando diretamente na prática dos profissionais, que passam 

a desenvolver suas competências incorporando novos saberes. Nesta perspectiva 

emerge o trabalho em equipe, que é uma metodologia de trabalho em saúde adotada 

em substituição a atuação profissional isolada e independente (JUCÁ, 2015). 

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado 

em 2008 pelo Ministério da Saúde (MS) como uma estratégia inovadora, objetivando a 

ampliação da abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica (AB), bem como 

sua resolutividade. Constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes 

formações, o NASF atua em parceria com os profissionais das equipes de Saúde da 

Família (SF), compartilhando as práticas em saúde e atuando diretamente no apoio 

dessas equipes nos territórios sob sua responsabilidade (SAKAMURA et al,2016). 

Para responder a gama de necessidades dos usuários da APS (Atenção Primária 

em Saúde), as equipes multiprofissionais são imprescindíveis. Com isso as ações 

desenvolvidas pelas equipes de ESF, atualmente com o apoio das equipes do NASF-

AB, em parceria com a população e demais recursos sociais e de saúde, tornam 

possível materializar o processo de cuidado. Os profissionais inseridos neste cenário, 

alocados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) responsáveis por uma população 

delimitada, com necessidades específicas, devem fomentar práticas de cuidado 

abrangentes e resolutivas. As EqSF(Equipes de Saúde da Familia) são compostas por, 

no mínimo, um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 

6 agentes comunitários de saúde. Já dos núcleos, a depender do tipo e da instituição 

contratante, o número e tipo de profissionais pode variar entre as distintas formações: 

serviço social, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, 

medicina, entre outros (BARROS et al., 2015). 

A portaria nº 154 define duas modalidades de NASF-AB: o Nasf 01 que deve 

apresentar, no mínimo, 05 profissionais de nível superior e pode-se vincular a um 



mínimo de 08(oito) e máximo 20(vinte) equipes de SF. A segunda modalidade é o Nasf 

02 que deve apresentar, no mínimo, três profissionais de nível superior e podem ser 

vinculados a, no mínimo, 03 equipes de SF. Contudo, a portaria 3.124 de 28 de 

dezembro de 2012 do Ministério da Saúde traz uma nova modalidade de Nasf e modifica 

a organização das existentes. A modalidade Nasf 01 deve conter uma equipe de 

profissionais que somem, mínimas 200hs de trabalhos semanais sendo que os 

profissionais devem dedicar-se de 20hs à 40hs semanais. O vinculo deve ser no mínimo 

05 e no máximo 09 equipes de ESF e/ou equipes de AB para populações especificas – 

consultórios de rua, equipes ribeirinhas e fluviais. Para o Nasf 02 os profissionais devem 

somar 120hs de trabalho com vinculo de no mínimo 03 equipes e no máximo 04 equipes 

de ESF e/ou AB. Cria a modalidade Nasf 3, onde os profissionais devem somar 80hs 

semanais de trabalho e estar vinculados a no mínimo 01 e no máximo 02 equipes de 

ESF e/ou AB. 

Segundo as normativas do caderno 27 (MS, 2009) a organização dos processos 

de trabalho dos Nasf, deve ser estruturada priorizando o atendimento compartilhado e 

interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, 

gerando experiência para todos os profissionais envolvidos, mediante amplas 

metodologias, tais como estudo e discussão de casos e situações, projetos terapêuticos, 

orientações e atendimento conjunto etc. 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.  

No caderno 27(MS, 2009) ainda relata que o núcleo dispõe ainda de 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. Todas são tarefas a serem desenvolvidas de forma articulada 

com as equipes de SF e outros setores interessados. A organização e o 

desenvolvimento do processo de trabalho do Nasf dependem de algumas ferramentas 

já amplamente testadas na realidade brasileira, como é o caso do Apoio Matricial, da 

Clínica Ampliada, do Projeto Terapêutico Singular (PTS), do Projeto de Saúde no 

Território (PST) e a Pactuação do Apoio. 

As ações realizadas pelo NASF envolvem basicamente a integralidade, uma vez 

que todas elas devem partir da necessidade da população atendida, e isto deve servir 



como guia em todas as intervenções. Contudo, a formação dos espaços coletivos ainda 

é um desafio, para que as equipes de saúde compartilhem a elaboração dos projetos 

terapêuticos, principalmente devido à tendência hegemônica da fragmentação do 

trabalho. Os documentos ministeriais que definem o modelo de atenção do NASF e os 

9 conceitos que sustentam seu arcabouço teórico apresentam espaços que permitem 

diferentes formas de operacionalização dos NASF, devido às possibilidades de 

composição de equipes multiprofissionais a depender do contexto local. Isto resulta em 

distintos modelos de gestão implementados por cada gestão municipal, o que 

supostamente fortalece a fragmentação das ações (RIBEIRO, 2015). 

Segundo o caderno 27 (MS, 2009) as ações do NASF estão organizadas a partir 

de nove áreas temáticas. São elas: atividade física/práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares/ acupuntura e homeopatia; reabilitação; alimentação e 

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

mulher; assistência farmacêutica. 

A capacidade do MS de orientar e esclarecer as equipes sobre as estratégias de 

implantação e condução dos Nasf, ainda que estas sejam detalhadas em suas 

respectivas portarias e publicações ministeriais, no plano de concepções e 

operacionalização, parece não subsidiar a efetiva condução dos núcleos nos milhares 

de municípios brasileiros – sobretudo, se consideradas as dificuldades de coordenação 

federativa em saúde e de organização regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no plano estadual). Como resultado, a proposta de Nasf frequentemente é objeto de 

dúvidas, questões, dissensos e interpretações diversas ao alcançar o plano municipal, 

tomando distintas configurações conforme a localidade em que está implantada 

(CORREIA et al, 2017). 

No município de Floriano, o NASF-AB foi implantado no ano de 2009 e possui três 

equipes modalidade tipo 01. Cada equipe de NASF encontra-se vinculada a 08 equipes 

de Estratégia de Saúde da Familia, sendo elas tanto da zona urbana como zona rural. 

Após analise situacional de cada Unidade Básica de Saúde os profissionais foram 

escolhidos após a necessidade dos usuários da área. O município dispõe nas equipes 

dos seguintes profissionais: 02 médicos ginecologistas, 01 pediatra, 06 fisioterapeutas, 

3 nutricionistas, 1 fonoaudiólogo, 03 assistentes sociais, 03 psicólogos e  01 educador 

físico. Estes estão distribuídos entre as três equipes. 

Com quase 10 anos de implantação os núcleos ainda vivem momento de 

organização do processo de trabalho no município. A grande rotatividade dos seus 



profissionais, assim como profissionais da ESF geram dificuldades de continuidade das 

ações e organização dos mesmos, já que a grande maioria dos profissionais ao 

adentrarem nestes programas pouco conhecem sobre as ferramentas tecnológicas de 

trabalho dos núcleos, assim como estão habituados ao modelo assistencial biomédico. 

Com uma Rede de Atenção a Saúde ainda fragilizada, os profissionais inseridos 

no núcleo se veem ainda atrelados aos atendimentos individuais, seguindo o modelo de 

referência e contra referência, inclusive no mesmo nível de atenção. Altas filas de 

espera nos serviços ambulatoriais, a inexistência de algumas especialidades na central 

de regulação de consultas, assim como a falta de conhecimento dos profissionais a 

cerca dos aspectos que norteiam o programa, sendo estes, muitas vezes, são 

enxergados como especialistas ambulatoriais, prejudicam o processo de trabalho 

conforme as normas e diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde.  

Uma das melhores formas de avaliar o trabalho destes profissionais seria através 

dos índices do NASF-AB, citados no Manual Instrutivo para Equipes da Atenção Básica 

e NASF (MS, 2017), que é composto por quatro indicadores de avaliação externa 

preconizados pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB). Entre os principais indicadores estão: média de 

atendimentos individuais registrados por profissional do NASF; média de atendimentos 

domiciliares registrados por profissionais do NASF; média de atendimentos 

compartilhados realizados por profissional do NASF; média de atendimentos em grupos 

registrados por profissional do NASF. 

Segundo o Manual Instrutivo Instrutivo para Equipes da Atenção Básica e NASF 

(MS, 2017) os parâmetros para atendimentos mensais por profissional do NASF são de 

50 atendimentos individuais, 12 visitas domiciliares, 12 atendimentos compartilhados e 

08 atividades coletivas. O índice de atendimentos individuais é calculado dividindo o 

número de atendimentos individuais registrados por profissional do NASF dividido por 

número de profissionais da equipe NASF a cada 40h, número de atendimentos 

domiciliares calculados dividindo número de atendimentos domiciliares registrados por 

profissional do NASF dividido por número de profissionais da equipe NASF a cada 40h, 

número de atendimentos compartilhados calculados pelos números de atendimentos 

individuais registrados conjuntamente por profissionais do NASF e da eSF/SB divididos 

por número de profissionais da equipe NASF a cada 40h e atividade coletiva calculada  

por  número de atendimentos em grupo registrado pelo profissional do NASF por número 

de profissionais da equipe NASF a cada 40h. 



Atualmente os profissionais são avaliados mensalmente através de relatórios 

gerados pelo sistema de informação de saúde e-SUS AB. Segundo Oliveira, AC et al 

(2016) o e-SUS AB surgiu com o intuito de desenvolver, reestruturar e garantir a 

integração dos sistemas de informação, de modo a permitir um registro da situação de 

saúde individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde assim como a produção 

de cada profissional da AB, assim como os auxiliam no planejamento, bem como na 

tomada de decisões relacionadas à gerência e à assistência aos pacientes. Mas se 

compararmos o relatório atual do e-SUS AB com os principais índices de avaliação do 

PMAQ-AB será possível concluir que o mesmo não é totalmente eficaz para avaliação 

das equipes do NASF-AB. 

Entre as principais falhas identificadas no relatório do e-SUS em relação a 

produção do NASF-AB está a não quantificação dos atendimentos realizados de forma 

compartilhada com profissionais da ESF. Ao preencher a ficha individual do e-SUS, 

vários profissionais poderão ter cartão do SUS profissional inseridos como participantes 

deste atendimento, mas apenas o profissional com o numero preenchido no campo 

como responsável será levado em consideração no sistema. Mesmo que o profissional 

do núcleo preencha como profissional responsável no campo indicado, no relatório do 

e-SUS este atendimento aparecerá apenas como atendimento individual. 

Romper o modelo biomédico e a lógica do encaminhamento tem sido o grande 

desafio para todos os profissionais do programa. Para isso qualificações continuas 

devem fazer parte da realidade, tanto dos profissionais da ESF como do NASF-AB, 

assim como criar ferramentas que tornem possível avaliar, organizar e otimizar os 

processos de trabalho destes profissionais para que assim possam de fato serem mais 

resolutivo e um verdadeiro apoiador das ações na atenção básica. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo realizou um projeto de intervenção entre os profissionais do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família como forma de avaliar, organizar e otimizar o trabalho 

do Núcleo no município de Floriano. Durante esse processo pode-se perceber inúmeras 

falhas em relação a forma como os programas se organizavam para realizar suas 

atividades, principalmente devido as diversas dúvidas em relação as normas e diretrizes 

do programa  assim como a necessidade de uma ferramenta que consolidasse de 

maneira mais concreta a produção do NASF, de acordo com os indicadores de avaliação 

do PMAQ-AB. Os resultados dessa avaliação serão apresentados em reuniões mensais 



entre a gestão com profissionais do núcleo, que a partir daí poderão organizar seus 

processos de trabalho com clareza e se tornarão mais eficazes dentro das equipes que 

prestam apoio. 
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