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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 da 
região norte do Estado do Paraná. Para tanto realizamos uma pesquisa de natureza 
qualitativa por meio da entrevista semiestruturada e da observação do cotidiano. 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 Bacharela em Serviço Social pela UNESPAR – Campus Apucarana, PR. Brasil; Email: 
prialvessocial@hotmail.com  
 
2 Bacharela em Serviço Social pela UNESPAR – Campus Apucarana, PR. Brasil; Email: 
roselicalifa@hotmail.com 
 
3
 Mestre em Serviço Social e Política Social pela UEL; docente UNESPAR - Campus 

Apucarana, PR. Brasil; Email: eliezerrodrigues2@hotmail.com  

mailto:prialvessocial@hotmail.com
mailto:roselicalifa@hotmail.com
mailto:eliezerrodrigues2@hotmail.com


 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

 
Abstract: Nuclei of support to family health (Nasf ´ s) are multiprofessional teams designed 
to support and enhance the ability to respond to various situations present in the process of 
illness that are faced by family health teams. This study aimed to rapprochement with the 
reality of the social worker of a small municipality. It was used the semi-structured interview 
and non-participant observation. Points that Nasf has devoted significant time in supporting 
the management of the city, given lack of qualified technical staff to operate the demands of 
policy management and the target audience are the teams of health of the territory. 
 
Keywords. Cores family health support; Basic attention; social service; the family health 
strategy. 
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Os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (Nasf´s) são equipes multiprofissionais 

compostas por distintas especialidades, 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, no processo de produção do cuidado em saúde 
na Atenção Básica.   

O Nasf é uma iniciativa recente no campo da saúde coletiva que foi estruturado 
visando contribuir no processo de transformação das demandas e das necessidades em 
saúde que vão além da intervenção curativa individual, implica prioritariamente em ações de 
promoção à saúde, prevenção de doenças, acidentes e outros agravos, envolvendo como 
agentes de produção do cuidado em saúde, os profissionais que atuam no território e os 
usuários. Esse processo instiga transformações e adequações no trabalho cotidiano das 
equipes, o que torna desafiador a construção de estratégias de inserção do Nasf na rede de 
atenção e na vinculação entre os profissionais.  

Entre as áreas estratégicas de intervenção do Nasf, encontra-se o serviço social 
(BRASIL, 2009), demandando do profissional que atua nessa lógica ações inovadoras no 
campo da saúde coletiva, não obstante há uma escassez de produção acadêmica nessa 
temática e ausências de orientações técnicas específicas, o que se revela na inexistência do 
tema nos Parâmetros de Atuação do Assistente Social na Saúde (CEFESS, 2015).Nessa 
perspectiva, este estudo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de natureza 
qualitativa que teve como sujeito o assistente social e sua atuação enquanto profissional 
que constitui a equipe do Nasf do município de pequeno porte, com objetivo de realizar uma 
aproximação com a realidade cotidiana do profissional de serviço social, bem como, 
contribuir para a produção de conhecimento sobre o processo de trabalho nesta área.  Para 
tanto, tivemos como referencia o profissional que atua no município e buscamos identificar 
as principais demandas do assistente social no Nasf e as estratégias utilizadas para 
responder a essas demandas; conhecer quais são as principais fragilidades e 
potencialidades da atuação, além de analisar como este profissional realiza suas atividades 
no âmbito do trabalho em equipe na perspectiva do Nasf. 

 
 

O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF: NOVAS POSSIBILIDADES E 
ANTIGAS METODOLOGIAS. 

 
O referido município de pequeno porte está ligado à Rede de Atenção à Saúde, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) sendo habilitado na Gestão Plena da Atenção 
Básica, conforme o disposto na Portaria nº 392/GM de 04 de abril de 2003, isso significa que 
integra e participa nos recursos oriundos da União. Esses recursos são destinados a 
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Atenção Básica, para garantir os serviços essenciais de saúde para a população, levando 
em conta a quantidade de habitantes. Neste sentido inclui a prevenção e promoção da 
saúde, e participa do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), que consiste 
em realizar ações para se conhecer e prevenir inúmeros agravos que venham se manifestar, 
interferindo na saúde do homem e assim possibilite o controle destes.  (CALIFÓRNIA, 2014 
p.22). 

A gestão co-participa da Estratégia Saúde da Família (ESF), no qual desenvolve 
atividades de acompanhamento e mapeamento do território, consultas, atendimentos 
individuais e grupos relacionados à prevenção e promoção da saúde no nível odontológico, 
de enfermagem e médico. No tocante a situações de maior gravidade são realizados 
encaminhamentos para município maior por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Ivaí e Região (CISVIR). 

As equipes de Estratégia Saúde da Família atuam com ações preventivas e 
curativas, com serviços odontológicos, de enfermagem, agentes comunitários, 
fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico, entre outros, destinados a abranger as 
necessidades da população urbana e rural no âmbito da saúde. 

No que tange à saúde mental o município de pequeno porte tem pretensão de 
estruturar as ações no sentido de acolher os usuários na Atenção Básica, com ênfase na 
prevenção de álcool e outras drogas tendo o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
regional de um município maior como referencia para casos graves. (CALIFÓRNIA, 2014 p. 
69). 

 

 
 
 1.1.1 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. Segundo o sujeito da pesquisa um dos entraves para o 
desenvolvimento do trabalho em equipe no Nasf é o excesso de solicitações feitas pela 
gestão municipal. A participação na gestão é importante e interessante quando relacionada 
ao processo de democratização das políticas públicas, tendo em vista a importância de 
incluir no planejamento, monitoramento e avaliação, os trabalhadores que atuam “na ponta”, 
ou seja, no contato direto com o usuário. Esse fator favorece a superação das tradicionais 
formas de gestão que figuram distante da realidade por estarem efetivadas essencialmente 
na forma tecnocrática voltada aos princípios da burocracia. Como consequência, aparece à 
requisição do apoio de 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 e resulta na busca pelo auxilio destes 
profissionais, existe a expectativa por parte da entrevistada que esse tipo de demanda 
possa diminuir. 

 
[...] a gestão da política de saúde, ela é muito desorganizada, [...] 
acaba transferindo para vários profissionais funções que são de 
gestão e causando às vezes uma sobrecarga de trabalho, [...], e 
acaba tendo que assumir porque não tem e, a gente vê essa 
necessidade do núcleo de prevenção à violência, programas como 
saúde na escola, bolsa família, você tem que apoiar a gestão desses 
programas, o planejamento desses programas, [...] com o próprio 
apoio do NASF, porque a gente também vai mostrando a 
necessidade de estruturar a gestão. (A.S) 
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No tocante a dificuldade vivenciada pelo município, 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. Nesta situação aparece uma 
das limitações para o trabalho do assistente social nos núcleos, e esta realidade faz com 
que o profissional se depare com atividades diárias que fogem dos objetivos do Nasf.  

Durante o processo de observação percebemos uma articulação maior que a 
assistente social mantém com a psicóloga do Nasf, nota-se que esse fato estaria 
relacionado ao enfrentamento dos problemas referente aos pacientes com transtorno mental 
leve ou moderado, cujas situações são acompanhadas pelos profissionais do Nasf e pela 
equipe de referência, que buscam encaminhar os pacientes a outros municípios para 
tratamento ou inseri-los em grupos terapêuticos quando houver possibilidade.  

Identificamos ainda 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).  Desta maneira, é imprescindível o incentivo à capacitação pelos gestores do 
município para as equipes de Saúde da Família e Nasf, a fim de qualificar o atendimento, 
assim como a criação de grupos terapêuticos que envolvam as famílias dos usuários com 
transtornos mentais leves ou moderados.  

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, tais atividades, segundo a entrevistada e única profissional de serviço 
social na saúde do município, constitui um equívoco na visão dos autores do projeto de 
implantação do Nasf no município em relação à profissão, e acredita que houve dificuldade 
em romper com esta situação. Uma das maneiras encontradas para mostrar seu trabalho no 
âmbito da saúde foi o diálogo, por meio do qual foi possível uma aproximação com a direção 
levando a construção de novas perspectivas para atuação profissional, isso tem acontecido 
num lento processo. Assim, foi necessário expor para a gestão que o trabalho do assistente 
social estaria voltado aos objetivos do Nasf, e que estaria ligado em propor ações que 
fortalecessem a promoção e prevenção da saúde. Preocupada com seu exercício 
profissional a atuação da entrevistada estaria voltada a equipe não devendo, portanto, ficar 
presa aos pareceres para concessão de medicamentos, embora atualmente não esteja 
totalmente livre disto, mas tem um pouco de liberdade para planejar com a equipe diversas 
estratégias de intervenção.  

De acordo com Costa, (2007) o serviço social na saúde começa atuar na seleção dos 
usuários e conceder alguns benefícios, o modelo dessa prática foi sendo reproduzida até 
hoje, o que transforma novas maneiras de atuação em “tabus” exigindo do assistente social 
um posicionamento crítico de enfrentamento para romper com essa lógica, e que para tal 
demandará muita articulação. 

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. Percebe-se então que existe um olhar construído pelo 
processo em que o serviço social se insere na saúde, assim como, a maneira em que surgiu 
a prática do assistente social, se pautando na moralização e na lógica do capitalismo em 
ajustar os trabalhadores para manter a ordem social. Em consequência disto mantêm-se até 
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hoje a imagem conservadora do serviço social, que só começa a ganhar 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, pois foi se percebendo que o lado conservador da 
profissão não atendia aos interesses da classe trabalhadora, era preciso desprender-se para 
que de fato sobrevenha à luta por direitos humanos e se construa um projeto profissional 
que materialize o sentido do serviço social.  

Na época da ditadura militar ocorre também o ímpeto de luta pela democracia que 
engajou a profissão no movimento da classe trabalhadora que se refere aos interesses 
políticos e na recusa de tantas injustiças e torturas, almejando conquistar direitos sociais. 
Isso é ressaltado por Netto, (1996) quando diz: 

 
A luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no 
corpo profissional, criou o quadro necessário para romper com o 
quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social: no processo 
da derrota da ditadura se inscreveu a primeira condição - a condição 
política - para a constituição de um novo projeto profissional. 
(NETTO, 1996 p.150). 

 
Desta maneira surge a importância de traçar novos horizontes para a profissão, que 

se torna uma tarefa difícil para o assistente social no Nasf, pois terá que ir desconstruindo 
aos poucos esta visão da sociedade o que se faz notório na fala do sujeito da pesquisa. 

    
Quem fez o projeto [...] Estava totalmente equivocado em relação ao 
que o serviço social poderia fazer na saúde, a gente quer um 
assistente social porque a gente precisa fazer parecer de 
medicamentos, de órteses e próteses, aquela visão bem limitada e 
bem reduzida do serviço social e ainda vendo a gente como aquele 
profissional que tá ali para restringir direito no sentido de que a gente 
vai fazer parecer social para ver quem pode ou não pode ter acesso 
a isso. (A.S.) 
 

Portanto, ressaltamos um dos princípios fundamentais do Código de Ética dos 
assistentes sociais em que o exercício profissional funda-se na ampliação e consolidação da 
cidadania, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos da classe trabalhadora, 
sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito, demonstrando compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados à população. Essa questão surge paralelamente com a 
proposta de planejamento do Nasf na saúde, uma forma que a equipe encontra para 
mudanças e criação de uma nova visão para o serviço social e a possibilidade de trabalhar 
com a gestão e mostrar que o trabalho do assistente social se constitui para além do que 
está imposto, e que a participação da coletividade é muito importante.  

 
O Nasf ele chega com essa proposta de planejamento, daí a gente 
se esbarra numa gestão que não planeja, numa ESF que não planeja 
em vez do Nasf ser apoio muitas vezes ele fica puxando essas 
políticas, é uma dificuldade, de certa forma invertido. [...] Enquanto 
possibilidade, se você não tiver trabalho em equipe, não vai ter 
resultado, quanto às políticas [...], você vai ficar fazendo ações 
pontuais e não vai chegar a lugar nenhum. (A.S) 

 
A construção do enfrentamento com os gestores e coordenadores para se romper 

com a antiga visão e transformar a prática instituída numa prática inovadora do serviço 
social no Nasf do município de pequeno porte, exige da profissional um posicionamento 
crítico, baseado nos instrumentais que dão norte à profissão, mostrando à equipe e aos 
gestores qual é o real papel do assistente social no Nasf.  
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[...] ninguém me fala pra fazer parecer de medicamento, não existe 
mais isso até porque quando me pediram eu falei “não”, eu estou 
aqui para ajudar a organizar a política de assistência farmacêutica, 
vamos organizar o controle social, vê como que tá essa política, eu 
não disse nós não vamos fazer, mas vamos organizar a política, não 
me inseriram no processo, mas também não me requisitaram mais 
isso. (A.S.) 

 
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. As ações são determinadas 
conforme o surgimento das demandas e pela forma que o profissional as organiza para a 
equipe. O espaço territorial está muito próximo das equipes de saúde e a troca de saberes 
faz parte das relações de trabalho e das discussões das demandas facilitando a integração 
coletiva. 

Identificamos nesse estudo que há no município um processo de inversão, em 
detrimento ao apoio às equipes saúde da família, o trabalho executado pelo Nasf tem 
dedicado uma carga horária significativa ao apoio à gestão central da política de saúde. 
Além da relação com a gestão, outro elemento destacado pela assistente social e 
identificado no processo de observação se refere ao trabalho com as equipes de saúde da 
família, e a interpretação que ela faz sobre seu trabalho enquanto assistente social, tais 
elementos iremos abordar no próximo item. 

 
  
1.1.2 A relação do nasf com as equipes de saúde da família: público-alvo de 
intervenção da equipe nasf? 
 
 “As ações do serviço social no Nasf devem estar junto à ESF, voltando-se para 
articulações intersetoriais, educação e mobilização em saúde e formação de redes de 
proteção social” (BRASIL, 2009 p.99). 
 

A assistente social, sujeito da pesquisa, afirma a epígrafe desse sub-item  ao 
mencionar o cotidiano de trabalho em que há uma proximidade do Nasf com a equipe de 
Saúde da Família, de tal modo que se criou um vínculo entre elas, o qual pode ser 
evidenciado quando as equipes saúde da família tem que lidar com diversos tipos de 
demandas, quais sejam: demanda espontânea ou planejamento das ações futuras.  

A equipe Nasf compreende que o seu público é as equipes de saúde, pois estas 
trazem diversas situações que são pensadas e trabalhadas em conjunto, resultando na 
chamada troca de saberes, pois o conhecimento do Nasf propicia à ESF buscar apoio para 
resolver ou criar estratégias de intervenção para as problemáticas vivenciadas no cotidiano. 
(CAMPOS, 2000). 
  

Então a gente segue bastante as diretrizes do Nasf que coloca que o 
nosso publico é quem? É as equipes de saúde da família, nosso 
papel principal é dar esse apoio, essa retaguarda, dar suporte para 
ajudar a solucionar as demandas, a gente tem atendimento ao 
público, mas tem demandas que é trazida pelas equipes, daquilo que 
está acontecendo no território. Que envolve violências, negligências, 
a gente faz visita domiciliares junto com eles. A gente procura 
sempre planejar com eles aquilo que vai fazer isso é bem legal fica 
um trabalho que é responsabilidade de todos. (A.S)  
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O sujeito da pesquisa destaca a importância do matriciamento4 para lidar com as 
situações, uma vez que este possibilita interação da equipe com a situação do usuário, “se 
está sendo acompanhado pela equipe de saúde, ou consultou com psiquiatra, foi atendido 
por psicólogo e quais ações a UBS realizou para inseri-lo no tratamento” (A.S). Assim o 
matriciamento constitui ferramenta de planejamento “como uma nova forma de agir”, em que 
se torna possível à observação de êxitos e equívocos na intervenção, bem como na 
intencionalidade das ações e envolvimento das equipes nesse processo. (BAPTISTA 1995, 
p. 114-115)  
 Referente ao trabalho em equipe realizado pelo Nasf compreende-se que a 
responsabilidade no cuidado está em fase de construção, com intenção de envolver os 
profissionais e alcançar o objetivo descrito pela profissional em incluir todos neste processo. 
Essa necessidade pela interação das equipes é demonstrada na própria relação do 
matriciamento em que, nem sempre todos os profissionais da equipe de referencia estão 
presentes nas reuniões, o que caberia a programação e organização destes encontros para 
evitar as ausências. Segundo (CAMPOS, 2007 p. 402), existem obstáculos no 
comprometimento com o cuidado, um deles materializa-se no obstáculo estrutural, que 
reduz a eficácia no trabalho interdisciplinar, em se tratando da fragmentação do sistema de 
saúde resultante da divisão do trabalho entre as diversas profissões, inclusive na visão 
médica em relação ao usuário em que o oftalmologista se preocupa somente com os olhos, 
ficando em segundo plano a integralidade e atenção aos determinantes e condicionantes do 
processo saúde/doença. Como alternativa para solucionar essa deficiência o autor 
apresenta o debate acerca do presente obstáculo, e propõe que a equipe reconheça as 
deficiências, as dificuldades e insista no diálogo a fim de problematizar as possíveis 
consequências do trabalho fragmentado.  

Para tanto, quando a equipe de saúde não está completa, ou seja, o enfermeiro ou 
outro profissional que compõe a equipe está ausente por um motivo ou outro, o Nasf fica na 
retaguarda, pela proximidade e acesso que se mantém com as equipes. No caso do serviço 
social as atividades de grupo e capacitação das equipes, além do trabalho em rede, que o 
Nasf contribuiu para sua estruturação e as demandas que surgem tanto do Nasf para com 
as demais políticas públicas e dos outros setores com o Nasf, são discutidas entre a equipe 
com a finalidade de buscar respostas efetivas, evitando a fragmentação do trabalho, 
organizando e planejando as atividades. 

O atendimento ao público em geral também faz parte da demanda, em situações e 
casos do território que a equipe de saúde traz para o Nasf (ex: violência, negligência no 
cuidado) e outras que o público vem procurar, concentrando o atendimento nas chamadas 
demandas espontâneas (ex: orientações sobre benefícios da previdência, programa bolsa 
família, órteses e próteses, benefícios da gestante, planejamento familiar).  

Tais demandas são definidas no matriciamento, mas mesmo quando não se pode 
esperar por esse encontro, e é uma demanda que precisa de intervenção urgente, a equipe 
que está presente no momento, ou seja, os principais envolvidos (agente de saúde, 
enfermeiros, médico) discutirão a situação e serão levantadas possíveis respostas às 
questões discutidas, sempre em conjunto, pois a referência do território é a ESF. 

   Tem demandas que exige intervenção rápida, não dá para esperar o 
matriciamento para planejar , quando dá para esperar aí a gente 
senta com o ACS, a enfermeira, o médico nem sempre está 
presente, e essa é uma deficiência, mas a gente procura o máximo 
possível, sentar e conversar sobre o que será feito, nós somos o 

                                                 
4
 O matriciamento pode ser compreendido como a alteração da tradicional noção de referência e 

contra referência vigente nos sistemas de saúde: “Quando um paciente se utiliza de um serviço 
matricial, ele nunca deixa de ser cliente da equipe de referência. Neste sentido, não há 
encaminhamento, mas desenho de projetos terapêuticos que não são executados apenas pela 
equipe de referência, mas por um conjunto mais amplo de trabalhadores”. (CAMPOS, 1999, p.396.) 
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suporte, a equipe de saúde que é a referência para aquele território. 
(A.S) 

   
Com base neste questionamento, destacamos a fala de Merhy, (2004) quando cita 

quão grande são as chances de desenvolver um trabalho promissor com a equipe,  
 
“Mais do que questionar o que ocorre nos serviços a partir de um 
modelo a priori de organização do processo de trabalho em saúde, 
que dispute com o já dado, o já instituído, devemos desenvolver a 
capacidade de criar interrogações sobre o que está ocorrendo, 
abrindo possibilidades do trabalhador coletivo inventar modos novos 
e singulares de realizar o trabalho em saúde em situações 
concretas.”. (MERHY 2004, p.19-20) 

 
Como um elemento de crítica ao seu processo de trabalho no nasf de um município 

de pequeno porte, verbaliza-se que a inserção da participação popular é assunto que 
merece mais dedicação, uma maneira de contribuir para a transformação das relações dos 
profissionais/indivíduos/sociedade, além de ser um dos objetivos do trabalho do assistente 
social previsto no projeto ético-político da profissão, em que sua orientação possibilita aos 
usuários o conhecimento de seus direitos a fim de viabilizá-los. Todavia, muitas vezes o 
profissional se vê imerso por tantas atribuições que uma das principais fica adormecida, 
principalmente na conjuntura atual, em que o profissional tem de lidar com funções que até 
então não são de sua alçada, o controle social se torna a ferramenta crucial para a 
efetivação dos direitos no âmbito da saúde, visto que, à construção da participação popular 
não se restringe a ação de uma categoria profissional, mas deve ser concebida como função 
coletiva que faça parte do planejamento do trabalho do Nasf, de modo a abranger todos os 
sujeitos envolvidos no processo. 

Além das atividades estabelecidas pelo plano municipal, os usuários procuram a 
assistente social para orientações sobre os programas de proteção social básica, órteses e 
próteses, benefícios previdenciários ou assuntos relacionados à laqueadura tubária e 
vasectomia, que exige do profissional conhecimento relacionado às políticas públicas para 
que possa viabilizar o acesso destes e ainda mostrar a população seus direitos enquanto 
cidadãos.  

Nesta situação, o profissional de serviço social no Nasf se depara com situações 
urgentes que exigem respostas precisas, este profissional também se vê numa realidade 
atribulada, que se apresenta mais complexa e necessita de ações concretas para que o seu 
trabalho esteja voltado à inserção e mediação entre a classe trabalhadora e classe burguesa 
nas expressões da desigualdade apresentada nas diversas formas de exclusão no âmbito 
da saúde. 

O rompimento das antigas práticas de intervenção na ESF e a construção de uma 
nova atuação profissional do serviço social orienta-se na inserção do usuário e dos 
profissionais na estruturação da política de saúde municipal. O assistente social deve atuar 
num contexto que estimule ações de promoção e prevenção à saúde dos usuários de 
maneira que considere o contexto econômico, político, cultural, ambiental e social, mas para 
isso ocorrer levará um tempo, pois são vários profissionais envolvidos neste processo, 
mesmo que o assistente social esteja comprometido com seu trabalho fica difícil fazer com 
que todos vejam as situações e façam alguma intervenção sem relacionar com a prática 
profissional tradicionalmente atribuída às áreas e aos conhecimentos historicamente 
estruturados e analisar as demandas que surgem através dos condicionantes e 
determinantes da conjuntura estrutural e do território como um todo. Segundo Iamamoto 
(2006), o assistente social deve ser sujeito de sua ação, transformando o direcionamento 
social de seu trabalho. 
 Identificamos que o sujeito da pesquisa estrutura sua percepção sobre sua própria 
prática e seu cotidiano, o que é um fator importante para qualificação da ação profissional e 
da intervenção com as equipes. Ainda que o Nasf esteja “dividido” no trabalho de apoio à 
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gestão e o trabalho com a ESF, o foco do trabalho continua sendo a intervenção junto às 
equipes saúde da família. 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir do presente estudo acerca da realidade do assistente social como 

especialista na equipe Nasf foi possível algumas reflexões. 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. 

Observa-se que a efetivação das políticas públicas ocorreu por meio de lutas e 
movimentos da sociedade, disputas em torno do modelo de saúde público e privado em que 
o Nasf e a Estratégia Saúde da Família compõem as iniciativas de consolidação do sistema 
público de saúde como direito de cidadania. Com relação ao debate acerca do Nasf e da 
gestão do município destacamos que o trabalho executado tem dedicado uma carga horária 
significativa ao apoio à gestão central da política de saúde, dada a falta de corpo técnico 
qualificado para operar as demandas da gestão da política, tal fator tem limitado o trabalho 
dos profissionais do Nasf de Califórnia. Sobre o trabalho no Nasf, a equipe tem no 
matriciamento uma forma importante no processo de atuação, no entendimento do sujeito 
dessa pesquisa o público alvo do trabalho do Nasf são as equipes de saúde do território e 
nesse sentido eles têm dedicado esforços para qualificar o atendimento das equipes por 
meio de ações de planejamentos e do matriciamento. O trabalho do assistente social nos 
núcleos é uma prática inovadora e para tanto se faz necessário vencer alguns obstáculos 
para alcançar os objetivos da profissão no âmbito da saúde em equipe multiprofissional, 
entre eles aparecem a constante luta para se construir uma visão inequívoca do serviço 
social, ora este é confundido com seleção o que torna-se exaustivo evidenciar outras 
possibilidades de intervenção. 

A aproximação com a realidade em tela revela a necessidade de demais estudos 
sobre a percepção que as equipes de Saúde da Família têm do trabalho do Nasf e do 
assistente social e o conjunto de dificuldades que eles vivenciam para implementação de 
novas práticas em saúde. Instiga-nos ainda, 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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