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COMO FUNCIONA O NASF? CONHECIMENTO SOBRE O PROCESSO DE
TRABALHO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO
DO CRATO, CE
Ana Maria Tomaz Ferreira1, Tayná de Sousa Alencar da Silva2, Thamires
Bezerra Almeida Brito3, Álissan Karine Lima Martins4
INTRODUÇÃO: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é composto por
uma equipe multiprofissional que atua de maneira integrada apoiando as equipes
da Atenção Básica EM busca da integralidade no atendimento aos usuários do
SUS através da ampliação clínica do atendimento. Foi criado pela portaria 154,
de 24 de janeiro de 2008, fortaleceu seus atributos e seu papel na coordenação
do cuidado no SUS e sua composição é definida pelos gestores municipais de
acordo com as necessidades locais da população. OBJETIVO: relatar a vivência
de uma visita técnica com intuito de conhecer o processo de trabalho do NASF
no município do Crato, Ceará. Trata-se de um relato de experiência de cunho
descritivo realizado na Secretaria Municipal de Saúde do Crato-CE, em setembro
de 2018. A visita técnica foi orientada pelo gerente guiada por um roteiro
semiestruturado. No município do Crato, é formado por três equipes de NASF
com a seguinte composição: psicólogo, educador físico, nutricionista,
fisioterapeuta e assistente social. Essas equipes trabalham na promoção da
saúde em parceria com as equipes da Estratégia Saúde da Família. De acordo
com os aspectos identificados, o NASF leva a comunidade um serviço de
cuidado além de trabalhar na lógica matricial, que é uma estratégia de
organização clínica do cuidado em saúde a partir da integração e cooperação
entre as equipes responsáveis pelo cuidado. Os profissionais da equipe NASF
compartilham o seu saber especifico com os profissionais da ESF, fazendo com
que a equipe da Estratégia Saúde da Família amplie seus conhecimentos
aumentando a resolutividade da própria atenção básica. Além disso, o NASF
desenvolve projetos voltados para o bem estar das famílias, através de
orientação ou intervenção, porém, essa equipe tem encontrado dificuldades para
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elaboração e realização dos mesmos, devido a um número reduzido de equipes
e verba insuficiente, sendo um desafio para equipe, fato este que tem debilitado
o desenvolvimento e sua atuação. Portanto, a experiência de conhecer o NASF
proporcionou a aplicabilidade de conhecimentos adquiridos na teoria e entender
sua funcionalidade na prática, além de identificar as dificuldades dos
profissionais que compõe a equipe do NASF. Nesse sentido, o NASF exerce
grande importância na comunidade, pois apesar das dificuldades, os
profissionais se esforçam para levar atendimento à comunidade, bem como
estimular a participação destes junto à equipe.
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