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Resumo: Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf´s) são equipes multiprofissionais 
criados para apoiar e ampliar a capacidade de responder às diversas situações presentes 
no processo de adoecimento que são enfrentadas pelas equipes saúde da família. Este 
estudo objetivou aproximação com a realidade do assistente social de um município de 
pequeno porte. Utilizou-se da entrevista semiestruturada e da observação não participante. 
Aponta-se que o Nasf tem dedicado tempo significativo no apoio a gestão do município, 
dada  falta de corpo técnico qualificado para operar as demandas da gestão da política e o 
público alvo são as equipes de saúde do território.  
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1 O apoio do nasf à gestão do município  

 
 A organização da política de saúde apresenta-se como desafio para o processo de 

gestão que muitas vezes é materializado na necessidade de solucionar os problemas 

relacionados às demandas, estruturação e planejamento das ações, o que torna o município 

de pequeno porte fragilizado e um dos entraves para o desenvolvimento do trabalho em 

equipe no Nasf é o excesso de solicitações feitas pela gestão municipal requisitando apoio 

dos especialistas que detém conhecimentos técnicos nas distintas áreas de saber, neste 

caso o Nasf contribui para que o município desenvolva atividades competentes à gestão, 

isso pode estar relacionado aos desafios enfrentados, dado à falta de profissionais 

qualificados para operá-la.  

A dificuldade vivenciada pelo município de pequeno porte está envolvida a questão 

dos protocolos e serviços para absorver as demandas da comunidade local, dar respostas, 

organizar os atendimentos, a exemplo disso, vale ressaltar que a psicóloga do Nasf é 

coordenadora da saúde mental e a assistente social coordenadora da saúde do idoso, desta 

maneira percebemos a sobrecarga destes profissionais que, além de buscar a prevenção e 

promoção da saúde foi-lhes atribuídas funções de coordenação de outros setores, o que 

causa, sobretudo, a precarização do trabalho, pois isso demandará das profissionais mais 

planejamentos, tempo e reflexão acerca da execução das ações e consequentemente 

menos tempo no trabalho com as equipes saúde da família. Identificamos na observação, 

que ocorre um distanciamento em relação às ações desenvolvidas para os usuários no 

âmbito da Atenção Básica, pois esses pacientes deveriam ser acolhidos por sua equipe de 

referência na UBS e trabalhada a prevenção dos transtornos mentais, uma vez que o 

município não apresenta porte para Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), devido sua 

população inferior a vinte mil habitantes (BRASIL, 2004 p.30).   

Em relação à concepção da gestão sobre o serviço social, os diretores acreditavam 

que o assistente social deveria fazer pareceres referentes à concessão de medicação, 

órteses ou próteses. A profissão foi historicamente construída de maneira distinta do que 

prevê o código de ética do assistente social de 1993, que traz como norte de atuação a luta 

por direitos humanos, todavia tem prevalecido a visão arcaica que a sociedade foi 

reproduzindo na imagem do profissional como alguém que seleciona e que está mais 

voltado para a exclusão do que a inserção dos usuários. Novos olhares a partir do momento 

em que a profissão passa a questionar sua prática e isso se iniciou recentemente na década 

de 1970 e 1980 (NETTO, 1996 p.150). Portanto, ressaltamos um dos princípios 

fundamentais do Código de Ética dos assistentes sociais em que o exercício profissional 
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funda-se na ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos civis, 

sociais e políticos dos trabalhadores.  

Desde o início do Nasf, o diálogo com a equipe e com a gestão foi construído com a 

finalidade de propor o processo de trabalho do assistente social, organizando o cotidiano, 

aproximando a equipe, pois o trabalho não está colocado como um ambulatório de 

especialidades, mas em conjunto, de forma interdisciplinar e multiprofissional, pautando-se 

na contribuição dos elementos que constituem a equipe Nasf.  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família constitui uma nova proposta para fortalecer 

a Atenção Básica na busca de melhorar a qualidade do cuidado, o quadro composto por 

diferentes profissionais se faz necessário para a efetivação, pois contribui e proporciona a 

integração de conhecimentos, tido como aspecto positivo uma vez que o processo 

saúde/doença se mostra decorrente dos determinantes e condicionantes sociais. 

 Instiga-nos, a entender a relação do Nasf com a gestão municipal de saúde em 

municípios maiores, em especial de grande porte, já que o corpo técnico presume-se que é 

mais estruturado. 

Esperamos que este estudo possa contribuir para a construção do conhecimento 

científico e para o trabalho do Nasf e dos assistentes sociais que atuam na área e ainda o 

fortalecimento das equipes que desempenham o cuidado em saúde para que esta política 

se consolide como direito de cidadania, universal e de qualidade. 
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