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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Em 2008, o Ministério da Saúde publicou uma nova política denominada de Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF). O programa e manuais de orientação basearam-se na estratégia do Apoio Matricial para
funcionamento dos NASFs . As equipes de NASF são compostas por profissionais de áreas especializadas,
que têm como função principal apoiar um conjunto de ESF, para que estas ampliem a abrangência de
suas ações e aumentem sua resolutividade. Este suporte técnico especializado pode ocorrer a partir de
discussões clínicas; intervenções conjuntas com a ESF (consultas, visitas domiciliares, grupos, etc); e
assistência direta aos casos que demandam ações especializadas. Considerando a implantação e a
operacionalização do NASF na zona norte de São Paulo, mostrou-se importante para a CRS Norte, em
parceria com a UNICAMP e financiamento do PPSUS/CNPQ, um estudo que pudesse analisar o processo
das equipes para poder construir estratégias de aprimoramento da metodologia na região.
OBJETIVOS
Analisar a incorporação do Apoio Matricial pelo NASF e as suas repercussões nas práticas de gestão e de
cuidado à saúde na zona norte de São Paulo (SP).
METODOLOGIA
As estratégias utilizadas para o estudo foram: A) Análise histórico-estrutural do campo, com estudo de
documentos oficiais e estudo quantitativo exploratório. B) Observação participante; C) Grupos focais.
Para a análise foi utilizado a metodologia de triangulação dos dados. (Guba & Lincoln, 1989; Furtado,
2001).
RESULTADOS
o A gestão do NASF na cidade de São Paulo - Alta rotatividade do profissional do NASF e das equipes de
SF dificultam a efetivação e construção de um trabalho insterdisciplinar, Os profissionais 20 horas
fragmentam e dificultam o trabalho da equipe. - O NASF permanece inadequado para os parâmetros do
Ministério da Saúde (9 a 15 ESF). - A infraestrutura da unidade aparece como uma grande dificuldade
para o trabalho das equipes do NASF. - A Saúde da Família entende que não participou da composição
das categorias profissionais que compõe a equipe NASF e gostaria de participar ativamente dentro deste
processo. - Algumas equipes NASF possuem uma coordenação específica e outras não, demonstrando
não ter um homogeneidade na organização e coordenação dos processos de gestão da equipe NASF. Ora
ela é considerada de dentro da unidade, ora ela considerada como uma equipe externa. - O instrumento
de registro do trabalho do NASF é considerado inadequado pelos profissionais nele que não conseguem
entender como os dados revelam e avaliam o processo do Apoio Matricial. o A práxis do Apoio. - A
reunião da Saúde da Família e do NASF para discussão dos casos e situações do território aparece e se
revela o espaço pactuado privilegiado e consolidado para o apoio matricial. - Existe flexibilidade da
Saúde da Família em acionar o NASF quando necessário usando ferramentas como o telefone e
WhatsApp. - O NASF está presente nas articulações da rede de saúde e da rede intersetorial, ora como o
articulador representando a saúde da família, ora junto com a Saúde da Família nos espaços. - Os temas
mais presentes nas discussões entre o NASF e a saúde da família: Saúde mental, crianças com queixas
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escolares, famílias em situação de vulnerabilidade social e demanda de dores crônicas (lombalgias,
cervicalgias e etc.) o Uso das ferramentas do Apoio Matricial. - Aparecem dificuldades para os
atendimentos conjuntos do NASF com a Saúde da família. Tais dificuldades estão relacionadas a
organização das agendas das equipes das unidades baseadas nas metas de atendimentos e com poucas
brechas para as demandas mais complexas. - Os Agentes Comunitários de Saúde são os profissionais da
Saúde da Família com maior flexibilidade das ações conjuntas e os mais presentes nas ações com o
NASF e os médicos são os mais distantes. - Os diferentes arranjos de organização mostram as diferentes
concepções de Apoio Matricial. Algumas equipes trabalham com uma concepção de equipe generalista,
cujo foco das ações está na intervenção dos profissionais NASF nas relações familiares e dentro do
contexto social e este papel é desenvolvido por qualquer categoria profissional do NASF. Dentro da
concepção de algumas equipes de Apoio focada na especificidade, a equipe NASF busca levantar as
demandas das famílias e aciona os profissionais especializados do NASF para atuar. No primeiro modelo
a discussão de caso tem maior força como ferramenta, enquanto no segundo modelo o atendimento e a
clínica da especialidade se torna o encaminhamento prioritário. - Em ambos os modelos é encontrado
nos espaços cogestão da clínica, as trocas entre os profissionais, reflexões e ampliação das discussões
para as questões subjetivas, relações familiares e de contexto social dos usuários. - Aparece o clima de
conflito em poucos espaços, mas de modo geral havia um clima de parceria e trabalho conjunto entre a
Saúde da Família e o NASF. • APRENDIZADO COM A VIVÊNCIA: FACILIDADES E DIFICULDADES. O
processo de educação permanente do NASF e da Saúde da Família em relação a metodologia do Apoio
Matricial foi levantado como a principal medida para fortalecer e efetivar o processo de trabalho
interdisciplinar. Após a pesquisa, a devolutiva foi realizada para a região para debate sob a forma de um
seminário. Este momento foi considerado um momento de intervenção e avaliação do processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado é potente para a análise do trabalho do NASF na região Norte e instrumentaliza a
gestão e as equipes para re-organizar e fortalecer o trabalho interdisciplinar.
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