
Perspectivas da Coordenação Estadual de Atenção Básica do Rio Grande do Sul 



Apresentação

No processo de inserção nos territórios, os 
NASF-AB deparam-se com o desafio de definir quais 
serão as ações de apoio às equipes que atuam na 
Atenção Básica.

Para consolidar a função do apoio matricial 
dos NASF-AB junto às equipes de referência, é 
necessário realizar a pactuação dos processos de 
trabalho entre essas modalidades de equipe.

Este material apresenta algumas direções para 
favorecer a integração horizontal entre as equipes de 
NASF-AB e as equipes de referência. Aborda 
ferramentas, conceitos e práticas a fim de auxiliar no    
planejamento dos processos de trabalho das equipes,  
caracterizar  os territórios adscritos e a definir ações 
em conjunto.
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Ampliação das 
ações e da 

resolutividade

Cabe à Atenção Básica contar com arranjos 
organizativos que sejam estratégicos para a 
ampliação da resolutividade em seu nível de 

atuação.



Agenda não superada de 
doenças infecciosas e 

carenciais 

Presença hegemônica de 
condições crônicas

Carga importante de 
causas externas

Os sistemas de saúde atuais estão voltados 
para responder predominantemente às condições 
agudas e aos eventos agudos decorrentes de 
condições crônicas, atuando ainda de forma  vertical, 
episódica e fragmentada.

As necessidades em saúde de uma população 
são dinâmicas,  o que desafia as políticas públicas a 
se organizar para respondê-las acompanhando as 
mudanças no perfil epidemiológico. 

No Brasil, o perfil epidemiológico atual é 
definido como de “tripla carga de doenças”, 
conforme a figura ao lado. 

A reorientação do modelo de atenção à saúde
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Parte desse perfil decorre da transição 
demográfica, com acelerado envelhecimento da 
população:

DA POPULAÇÃO

64 milhões

DA POPULAÇÃO

27,8 milhões

Diante desta realidade, cabe à 
Atenção Básica contar com arranjos 

organizativos que sejam estratégicos 
para a ampliação da resolutividade 

em seu nível de atuação.

Uma rede ordenada pela atenção básica busca 

consolidar um modelo de atenção à saúde visando 

a integralidade do  cuidado. 
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A resolutividade pressupõe:

❖

❖

❖

Na perspectiva de ampliar a capacidade de 
resposta à maior parte dos problemas de 
saúde da população na atenção básica, o 
Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), por meio da 
portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008.

Após 10 anos de existência dos NASF, a PNAB de 2017 
altera a nomenclatura desta modalidade de equipe para  
“Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica”. 
Agora essas equipes multiprofissionais podem 
complementar não apenas as equipes de Saúde da Família, 
mas também as demais equipes de AB. Desde a sua 
criação, está posto que o trabalho do NASF é orientado 
pelas diretrizes da Atenção Básica. Ou seja, atua no apoio 
às equipes d AB para a ampliação e o aperfeiçoamento da 
atenção e da gestão em saúde, privilegiando a construção 
de redes de atenção e a garantia  do cuidado integral. 
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O Apoio Matricial 

É uma metodologia para a gestão do trabalho entre  equipes de referência e  equipes de apoio especializadas, em que 
ambas  compartilham saberes sobre as demandas de um território e planejam conjuntamente as ações de saúde. 
  

O apoio matricial não se caracteriza pela escolha de ações isoladas para 

definir a sua atuação. Ou seja, o matriciamento não é realizar apenas 

atendimento individual, tampouco apenas discutir casos ou somente  realizar 

atividades de grupos. Envolve definir quais os tipos de ação que, atuando  

articuladamente, são os mais adequados para responder às necessidades das 

equipes e dos territórios. Tem como objetivo ampliar a capacidade de cuidado 

das equipes de referência, por meio  da  clínica ampliada. (MELO et al., 2016)

O Apoio Matricial atua de modo a reformular a lógica vertical que é tradicional nos sistemas 
de saúde. Para isso, as equipes de apoio especializadas integram-se horizontalmente no 
cotidiano das eAB, oferecendo retaguarda nas ações clínicas e qualificando a avaliação sobre 
as necessidades de encaminhamentos. O apoio busca promover a co-responsabilização e a 
troca de conhecimentos entre os componentes das redes nos diferentes níveis assistenciais. 
(CAMPOS e DOMITTI, 2007)

Apoio 
Matricial

Discussões de caso 

Atendimento Individual

Grupos

Educação Permanente 

Organização vertical

APS

Organização horizontal
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Fonte da Figura: CORREIA e MANSO, 2018 (Adaptado)



A Clínica Ampliada 

Transformação dos “meios” 
ou instrumentos de trabalho

Ampliação do objeto 
de trabalho

Compreensão ampliada 
do processo saúde-doença 

Construção compartilhada 
dos diagnósticos 
e terapêuticas
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03

02

01
Técnicas relacionais,  capacidade de 
escuta do outro e de si, qualificar o manejo 
e os processos de trabalho favorecendo o 
vínculo e a resolutividade.  Suporte às 
dificuldades dos profissionais. 

O objeto de trabalho de qualquer 
profissional de saúde deve ser a pessoa ou 
grupos de pessoas. Cada profissional é 
capaz de perceber diferentes 
necessidades dos  usuários e das equipes.   

 Corresponsabilização para efetivar o 
cuidado integral. Inventar, em conjunto, 
novas soluções para problemas 
crônicos. Intersetorialidade.

Construir entendimentos  a partir dos 
conhecimentos  de cada profissão, 
aproximando núcleos.  
Enriquecimento do campo comum 
das competências profissionais.
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A integração 
horizontal 

às equipes que 
atuam na AB 

“Busca-se que essa equipe seja membro 
orgânico da Atenção Básica, vivendo 
integralmente o dia a dia nas UBS e trabalhando 
de forma horizontal e interdisciplinar com os 
demais profissionais, garantindo a 
longitudinalidade  do cuidado e a prestação de 
serviços diretos à população. 

Os diferentes profissionais devem 
estabelecer e compartilhar saberes, práticas e 
gestão do cuidado, com uma visão comum e 
aprender a solucionar problemas pela 
comunicação, de modo a maximizar as 
habilidades singulares de cada um.” (PNAB, 2017)



A integração horizontal às equipes que atuam na AB

A integração das equipes de NASF-AB junto às  equipes 

que atuam na AB  envolve repactuar alguns processos 

de trabalho que  já estavam  definidos  em cada 

unidade de saúde.  

As diferentes perspectivas e concepções entre 

gestores, trabalhadores e usuários sobre como exercer 

o “cuidado em saúde” podem gerar dificuldades, 

desafios e potencialidades para a redefinição conjunta 

de novos fluxos e ações.  

Explicitar a lógica de trabalho do apoio matricial, pois 
muitos profissionais não receberam formação para 
trabalhar dessa maneira. 

Compor pactuações de trabalho com diversas 
realidades de estruturação de serviços e fluxos entre 
as equipes apoiadas. 

Ampliar  possibilidades de atuação para além das 
ações específicas de seu núcleo de saber, com base 
nas necessidades de saúde  dos territórios.

Efetivar um trabalho de apoio às equipes, apesar da 
pressão para que o NASF trabalhe restritamente em 
uma lógica ambulatorial, o que muitas vezes resulta 
da atenção centrada na doença além da falta de 
serviços especializados na rede.

Efetivar o trabalho de apoio às equipes apesar da 
pressão para que o Nasf trabalhe em uma lógica 
ambulatorial, resultado, muitas vezes, da atenção 
centrada na doença e em procedimentos curativos, 
além da falta de serviços especializados na rede.
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O processo de integração
às equipes de referência

Territorialização 

Pactuação das ações  

Tendo em vista os desafios apresentados, é 
importante que os NASF-AB definam  algumas 
diretrizes de trabalho a fim de consolidar as 
práticas de apoio matricial. 

Destacamos entre os elementos que favorecem a 
integração das equipes: o conhecimento sobre a 
organização dos processos de trabalho das eAB; 
a complementação da territorialização das áreas 
adscritas; e a pactuação das ações entre as 
equipes de apoio e as equipes de referência.      

Processos de trabalho



Reconhecimento do processo de trabalho das equipes de referência 

É fundamental que os NASF-AB 
consigam reconhecer como as equipes 
de referência organizam o seu 
processo de trabalho para dar conta 
das necessidades de saúde de um 
território. 

Por meio da educação permanente e 
do planejamento conjunto, os 
NASF-AB poderão promover a 
potencialização das práticas de gestão 
e de atenção à saúde, a partir das 
demandas cotidianas das equipes que 
atuam na AB. Para tanto, é preciso 
identificar como é o  funcionamento 
das equipes, conforme os aspectos ao 
lado: 

  

-Como as equipes entendem a  função do  acolhimento e quais 
profissionais o realizam; 
-Quais são as ações que organizam a definição das agendas dos 
profissionais; 
- Quais são os critérios para o agendamento de consultas e 
realização de  procedimentos; 
-Quais os percentuais de atendimentos de consultas por 
demanda espontânea e por agendamento; 
-Quais são os  índices de atendimentos por condição de saúde 
avaliada;
-Quais  protocolos e diretrizes clínicas são utilizados;
- Qual é o perfil e o percentual de encaminhamentos para 
serviços especializados;
- Quais são os critérios para definir o público-alvo das ações de 
grupos e a estrutura física disponível para desenvolvê-las; 
- Quais são os planos de ação, linhas de cuidado e fluxos 
intersetoriais que a equipe  já têm estabelecidos;

Processo de trabalho
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 Fluxos do processo de trabalho: o percurso do usuário  

A visualização do processo de 
trabalho das equipes auxilia na 
compreensão sobre como o cuidado 
é exercido na unidade de saúde. 

Acesso
-grau de 

acolhimento e 
vínculo, 

-acessibilidade 
geográfica; 
-equidade 

Acolhimento
-Escuta qualificada,

-Estratificação de riscos
-Definição dos cuidados clínicos e 

fluxos do usuário na rede.  
- permite à equipe reavaliar as 

ofertas de cuidado disponibilizadas

Desfechos do acolhimento:

consulta ou 
procedimento: 

imediatos ou 
agendamento

encaminhamento  
a outro ponto de 

atenção

orientação sobre 
serviços  e fluxos 
disponíveis  no 

território Percurso do 
usuário

-reuniões de equipe;
-visitas domiciliares;
-cadastramentos;
-ações coletivas, 
-consultas médicas, 
de enfermagem, de 
odontologia, 
compartilhadas,etc; 

Agendas das equipes 
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 Também é de fundamental importância que as equipes NASF-AB  realizem o reconhecimento do território e da 

Rede de Atenção à saúde, estabelecendo seu processo de trabalho tanto à partir do apoio às eAB como também  

dos  problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios. 

Em momentos como  reuniões de equipe,  de matriciamento ou de discussão de casos, podem ser pactuados, por 

exemplo: visitas domiciliares e atendimentos compartilhados, ou ações de educação permanente - envolvendo  

temas e “situações-problema”  enfrentados cotidianamente pelas eAB.  

As equipes de NASF-AB podem definir suas primeiras ações: a partir das discussões de caso, e na atuação 

conjunta em ações já presentes no processo de trabalho das equipes de AB,  escutando os profissionais das 

equipes de referência sobre as  suas  necessidades de apoio e  manejo nos  casos . 

O Processo de Trabalho das equipes de NASF-AB
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A definição das primeiras ações: 

Territorialização

Ações conjuntas e de 
educação permanente

A partir do processo de 
trabalho das equipes 



A territorialização conjunta: equipes de referência e 
NASF-AB 

Para realizar a territorialização, os profissionais de 
saúde devem desenvolver raciocínio clínico, 
epidemiológico e sociopolítico sobre a realidade 
sanitária de uma população, identificando riscos, 
vulnerabilidades e potencialidades coletivas. 

Ou seja, o mapeamento do território deve considerar os 
problemas de saúde e sua relação com os determinantes 
sociais do processo saúde-doença: modos de vida e  
aspectos econômicos, políticos, culturais. 

As ações de  promoção, proteção e assistência devem ser 
planejadas  de acordo com as necessidades, demandas e 
problemas de saúde da cada território, envolvendo a 
participação popular e organizando os processos de 
trabalho de modo a facilitar o acesso da população.

Territorialização e responsabilidade 
sanitária: são concebidas como a 
responsabilidade de uma equipe sobre a 
saúde da população a ela vinculada.

 núcleos específicos 
A Territorialização em conjunto com as 
equipes de AB promove o reconhecimento 
da realidade local. Recomenda-se a 
elaboração de um roteiro de observação do 
território com o olhar dos profissionais que 
fazem parte das equipes de AB e do 
NASF-AB, incorporando elementos de 
análise relativos ao campo ou a partir dos  
núcleos específicos de saber. 

Roteiro de territorialização
16



Reconhecimento do território

Consultar: 

(Diagnóstico da 
Gestão Municipal)

P
 

Casos para 
apoio e PTS

A   
 

Territorialização

Indicadores

: total da população na área e 
sua distribuição por sexo e faixa etária;

 condições de moradia, 
educação, renda familiar, trabalho, lazer, 
segurança

 natalidade, mortalidade, morbidade 
(doenças de notificação compulsória), cobertura 
vacinal, condições de saneamento básico e meio 
ambiente

R   
 
  

. 

– Número de pessoas adscritas às 
equipes de AB.
– Perfil de atendimento e de 
encaminhamentos da UBS em um 
dado período.
-marcadores de saúde eleitos no 
planejamento e pela gestão; 
-número de gestantes, hipertensos, 
diabéticos, acamados, portadores de 
sofrimento psíquico, idosos, 
populações vulneráveis, pessoa com 
deficiência etc.

-Entrevistar as lideranças e “informantes-chave” do território sobre as 
necessidades de saúde da população; 
-Conhecer as percepções e expectativas do  Conselho Local de saúde sobre 
o trabalho das equipes;
-Conhecer  as famílias de atuação prioritária;
- Localizar as áreas ou situações de risco e vulnerabilidade social: com 
maior violência, falta de esgotamento sanitária, falta de água , poluição, 
tráfico de drogas, níveis de saúde mais baixos; 
-Localizar  equipamentos comunitários e instituições para promoção de 

cidadania, suporte e organização social; 
17



Mapeamento do território
Identificar as vulnerabilidades
e potencialidades
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Reterritorialização:
Repactuação do 

diagnóstico do território  

Vigilância 
em saúde: 
Identificação 
da rede de 
causalidades 
e dos 
elementos 
que exercem 
determinação 
sobre o 
processo 
saúde-doença

 Redefinição das práticas sanitárias:
Reavaliação dos problemas de saúde  e planejamento de 

estratégias 

Adequação
das ações e 
serviços aos 
problemas, 

necessidades e 
demandas da 

população.

Ações a partir da territorialização   

A análise do reconhecimento e o mapeamento do território 
possibilitam um diagnóstico para as equipes de referência e dos 
NASF-AB sobre a situação sanitária local, que pode servir de 
instrumento para: 

• Elaborar, em conjunto com a comunidade, um plano de ação 
para o enfrentamento dos determinantes do processos 
saúde/doença, definindo objetivos e prioridades; 
• Prestar assistência integral na UBS, na comunidade e no 
domicílio 
• Desenvolver ações educativas e intersetoriais, e conhecer os 
recursos disponíveis no território para o enfrentamento dos 
problemas de saúde.
• Definir quais serão as ações realizadas em conjunto ou pelas 
equipes de apoio, considerando conhecimentos ou intervenções 
específicas dos núcleos profissionais.

Cabe refazer ou complementar a territorialização sempre que 
necessário, já que o território é dinâmico. Isso auxiliará no 
acompanhamento e o monitoramento da situação de saúde e 
facilitará a apropriação da equipe de informações atualizadas.
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A relação entre as equipes 

RAS Equipe de Referência Equipe de Apoio 

Definição

Função

Responsabilidade

Atuação
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Apoio Matricial e planejamento conjunto 
O apoio não é nem a reprodução do processo de trabalho constituído pelas equipes de referência nem a oferta de ações 
especializadas que não sejam justificadas a partir das necessidades dos territórios. O processo de  integração entre as equipes 
envolve a repactuação  dos processos de trabalho de ambas , na medida em que ocorre a ampliação da análise sobre as 
condições de saúde do território e a redefinição das ações a favor da maior resolutividade na Atenção básica.

-Identificar as ações (visitas domiciliares, atendimentos conjuntos ou individuais, grupos) a serem 
adotadas em cada uma das áreas cobertas e seu público prioritário;
-Elaborar, desenvolver e avaliar projetos terapêuticos;
-Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões;
-Realizar a territorialização sistemática e periódica de sua área de abrangência;
-Desenvolver ações intersetoriais de educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;
-Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF;
-Monitorar e avaliar a implementação das ações;

Ações de responsabilidade comum  entre equipes : 

-Definir critérios de prioridade para 
atendimentos específicos e acesso a grupos ou 

outras atividades;
-Pactuar ou redefinir agendas entre os  

profissionais e entre serviços que se percebam 
necessários na continuidade do cuidado;

-Monitorar as demandas especializadas no 
território e o  perfil de atendimentos realizados 

pelos NASF-AB. 
-Qualificar os critérios de encaminhamento;
-Qualificar fluxos e ações dos processos de 
trabalho, agregando conhecimentos para a

ampliação do acesso, realização de 
acolhimento e incorporação de tecnologias de 

gestão da clínica: planos de ação, linhas de 
cuidado, genograma, ecomapa, etc.

. 

-Em situações que exijam atenção específica ao núcleo de saber do apoiador, este pode programar 
para si mesmo uma série de atendimentos ou de intervenções especializadas, mantendo contato com 
a equipe de referência, que não se descompromete com o caso. A retaguarda especializada nas ações 
clínicas visa ampliar a resolutividade da atenção básica principalmente em áreas estratégicas, como: 
Doenças Crônicas, Práticas Corporais, Reabilitação, Saúde da Mulher e da Criança, Saúde Mental, 
Atenção Nutricional; Atividades físicas/práticas corporais. 

Ações específicas do NASF-AB

Avaliação e planejamento conjunto 
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FERRAMENTAS

Aquisição de conhecimentos e 

habilidades profissionais,

 e transformações no processo 

de trabalho à partir dos 

problemas e desafios 

enfrentados no cotidiano das 

equipes. 

Conjunto de tecnologias de 

microgestão do cuidado como 

protocolos e diretrizes clínicas, 

planos de ação, linhas de 

cuidado, genograma, ecomapa, 

indicadores de cuidado. 

Centrado nas pessoas.

Ações que possam estimular  

transformações das condições 

de vida e saúde, considerando 

determinantes sociais dos 

processos saúde-doença, e 

pactuadas a partir das 

necessidades dos territórios.  

 Conjunto de propostas de 

condutas terapêuticas 

articuladas, para um sujeito 

individual ou coletivo, 

resultado da discussão coletiva 

de uma equipe interdisciplinar.

Gestão da 
Clínica

Educação 
Permanente

Promoção 
de Saúde 

PTS
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• Maior diversidade de ações ofertadas 
na AB;
 • Aumento da oferta de consultas 
especializadas
 • Aumento da oferta e da qualidade 
dos grupos 
• Aumento na oferta de informação 
em saúde 
• Ampliação da capacidade de 
intervenção da ESF em situações 
complexas e áreas estratégicas :
Doenças Crônicas, Práticas Corporais,
Reabilitação, Saúde da Mulher e da 
Criança, Saúde Mental,Atenção 
Nutricional, Assistência farmacêutica, 
Atividades físicas/práticas corporais ;
• Aumento do conhecimento e da 
autonomia da ESF
• Priorização mais adequada de casos 
para atendimento
• Qualificação dos encaminhamentos 
para a atenção especializada 
• Melhora dos indicadores de saúde
 da população do território 

Qualificação das ações com as 
redes de saúde e intersetoriais;
Qualificação da regulação e dos 

encaminhamentos;

Identificação da rede de 
causalidades que exercem 

determinação sobre o 
processo saúde-doença

Definição de ações prioritárias;
Gestão da clínica;

 Requalificação  dos processos 
de trabalho;

Vigilância em saúde 

Equipe de 
referência

Apoio Matricial

Ampliação das ações  

P
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Ampliação  do manejo e   
resolutividade dos casos 

Ações de reconhecimento: 
território e processo de 
trabalho da eAB;

Primeiras ações 

Visitas domiciliares conjuntas 

atendimentos compartilhados

 

Educação permanente

-Avaliação das ações e 
Planejamento Conjunto;

-Ampliação da clínica
-Reavaliação dos problemas de 

saúde  do território. 
-Projetos terapêuticos singulares;

Atuações conjuntas  

Reuniões de equipe 
e de matriciamento; 
horários de discussão de 
casos; 

 Redefinição ou ampliação 
das ações;  
 Agendas compartilhadas;
Monitoramento;   

Territorialização 

 

Articulação das Redes de 
Saúde e Intersetoriais

Ações clínicas com os 
usuários: atendimentos 

individuais e 
compartilhados;

Projetos terapêuticos;
Ações de apoio 

educativo  com as 
equipes; 
Grupos;

Ações de Promoção de 
saúde;

Planos de ação 
comunitários;

Ações  intersetoriais;
 

Gestão integrada e  
participação dos usuários 
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03    O apoio da gestão
04 Atividade de educação permanente                 

exercício  para a integração: NASF-AB e equipes de referência    



Composição das equipes

NASF-AB

NASF I NASF II NASF III

3 a 4 eSF/eAB vinculadas

Mínimo 120h semanais

20h mínimas por profissional

Custeio mensal e incentivo de implantação: 
R$12.000,00

Categorias profissionais: Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Acupunturista, Médico do trabalho, Médico geriatra, Médico 
Ginecologista/Obstetra, Médico Internista (Clínica médica), Médico Homeopata, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, 
profissional de Arte/Educação, Profissional de Educação Física, Profissional de saúde Sanitarista, Terapeuta ocupacional. 

1 a 2 eSF/eAB vinculadas

Mínimo 80h semanais 

20h mínimas por profissional

Custeio mensal e incentivo de implantação: 
R$8.000,00

5 a 9 eSF/eAB vinculadas

Mínimo 200h semanais

20h mínimas por profissional

Custeio mensal e incentivo de 
implantação: R$20.000,00

Aspectos a destacar: 1) Na modalidade NASF I, cada ocupação poderá somar no máximo 80 horas de trabalho. Isto limita para 4 o número de 
profissionais da mesma categoria em uma equipe (20h cada um); 2) A implantação do NASF em mais de uma modalidade no município/Distrito Federal 
de forma concomitante não receberá o incentivo financeiro federal correspondente ao NASF; Cada município receberá recursos financeiros federais 
para apenas (1) um NASF quanto estes forem das modalidades II e III.  3) A nova PNAB modificou a Sigla “NASF”, que agora significa Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção Básica. Com esta mudança, os NASF passam a vincular-se não só a equipes de ESF mas também a equipes de AB.



Panorama Estadual 

OCUPAÇÕES  COM MAIOR NÚMERO  
DE PROFISSIONAIS NA COMPOSIÇÃO 

DOS NASF-AB DO RS: 

Ocupação: Profissionais 
no RS

Psicólogo 228

Nutricionista 194

Fisioterapeuta 172

Assistente Social 131

Educador físico 99

Farmacêutico 83

Fonoaudiólogo 50

Terapeuta 
ocupacional  24

A presença no estado: 
Atualmente há 204 equipes de 
NASF implantadas, presentes 
em 181 dos 497 municípios. Isso 
representa a atuação destas 
equipes em 36% dos 
municípios gaúchos. 

Mapa com divisão das macrorregiões e CRS:

Número de equipe de  NASF-AB por coordenadoria
1ªCRS 14 11ª CRS 11
2ª CRS 16

143ª CRS
12ª CRS 12
13ª CRS 10

4ª CRS
5ª CRS

10
13

14ª CRS 18
15ª CRS 18

6ª CRS 9 16ª CRS 3
7ª CRS 4 17ª CRS 8
8ª CRS 2 18ª CRS 4
9ª CRS 7 19ª CRS 14
10ª CRS 11 Total: 198

Adesão ao Pmaq:
No terceiro ciclo, 123 entre as 136 equipes de NASF implantadas, até aquele  período, aderiram ao PMAQ, 
totalizando  90,44% das equipes. Fonte: Material PMAQ Atenção Básica do RS , 3º ciclo. 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE. Julho/2018. 

Fonte: MS/SAS/DRAC/CGSI. Abril de 2018



Implementação: propor seminários, encontros e reuniões entre os profissionais do Nasf e, se 
possível, com profissionais de outros Núcleos e de outros pontos de atenção dos municípios:

-Definir quais profissionais das eAB , NASF-AB e da gestão vão comparecer;
-Esclarecer a atuação do apoio matricial, apresentar questões de infraestrutura e logística, debater  
diretrizes de trabalho do NASF baseadas na saúde locorregional e territorial (quais ações podem ser  
estratégicas ou prioritárias).
-Favorecer pactuações de cronograma articulado de reuniões entre NASF-AB e equipes vinculadas, evitando 
a sobreposição de atividades e facilitando, dessa forma, a integração à Atenção Básica na lógica do apoio 
preconizada.
-Debater  modos de monitoramento e avaliação para a qualificação da atuação integrada dos NASF-AB junto 
às equipes de AB, a partir da dados como média de atendimentos individuais, domiciliares ou grupos 
realizados por profissionais  do NASF, assim como dados relativos à ações de apoio pedagógico às equipes. 

A oferta de condições adequadas e o papel de mediação de conflitos e impasses entre NASF e equipes de AB são 
algumas das responsabilidades da gestão para o desenvolvimento do trabalho compartilhado entre essas equipes. 
Para isso, algumas pactuações podem ser realizadas, envolvendo gestão municipal e/ou apoiadores do município, 
profissionais do NASF-AB e das equipes vinculadas.
 

Implantação

O Apoio da Gestão 

Ações :
-Debater com as equipes, 
usuários e gestores sobre as 
categorias profissionais mais 
pertinentes às necessidades 
dos territórios;  

-Fornecer apoio  para a escrita 
do projeto de implantação do 
NASF-AB

-Avaliar se a  carga horária dos 
profissionais do NASF-AB está 
dimensionada de modo que 
atenda a demanda local;

Com o início das atividades do Nasf nas UBS, é recomendado que a gestão local 
promova um movimento de sensibilização e construção conjunta de 
entendimentos, expectativas e conceitos sobre o modo de operar preconizado 
para esta equipe.



Atividade  de Educação Permanente

Nome da atividade: “Coloque juntos os mais juntos” 
Descrição: As equipe de eAB e NASF terão seus integrantes misturados para posteriormente serem divididos entre dois a quatro grupos, a depender da quantidade 

de participantes (de preferência cada grupo deve somar 4 ou 5 pessoas). Estes grupos receberão uma conjunto de quinze cartões. Cada  cartão tem escrito 

um conceito, uma ação ou um objetivo relacionado ao trabalho dos NASF. O grupo terá que debater e selecionar  cinco entre os quinze cartões, os quais  

considera  mais fundamentais para o desenvolvimento do trabalho conjunto entre NASF e eAB. Após a escolha, os grupos deverão propor desenhos, fluxos 

ou modelos de processos de trabalho, estabelecendo  relações entre os cartões( colando os mesmos em uma folha). Após os desenhos estiverem concluídos, 

cada pequeno grupo deverá apresentar ao conjunto total dos participantes o seu modelo e debater percepções, experiências, sugestões, desafios e 

potencialidades. Ao final, as equipes podem criar um modelo único  (para visualizar a sua atuação no cotidiano) a partir do compilado das apresentações. 

Objetivo: Considerando que, assim como as percepções sobre os processos de trabalho  de cada equipe de referência, as composições de NASF são múltiplas, é 

importante que ambas as equipes possam refletir sobre como “percebem” (que leitura estão fazendo) os fundamentos do NASF no seu trabalho cotidiano e 

como podem estabelecer o processo de trabalho em conjunto a partir das necessidades dos territórios. A proposta da atividade é exercitar a escolha de 

pontos de partida prioritários e o planejamento conjunto a médio prazo, visando a consolidação do apoio matricial na integração entre as equipes.  

Cartões: Apoio Matricial, Clínica Ampliada, PTS e Discussão de casos, Grupos, Atendimento Individual, Resolutividade da AB, Ampliação das ações, Educação 

Permanente, Processo de Trabalho, Retaguarda especializada, Gestão da clínica, Intersetorialidade, Prevenção e Promoção da saúde, Acolhimento, Vigilância 

em saúde. 

Tempo para a seleção dos cartões: 15 min. 

Tempo para a apresentação de cada grupo: 5 min (3 grupos) 

Tempo para “análise/devolução sobre a atividade” e debate: 10 min. 

Total da atividade: 40 min. 

O exercício abaixo  pode ser realizado entre as equipes de referência da AB e NASF-AB em seu cotidiano, ou em 
capacitações promovidas pela gestão: 

Resolutividade

Apoio Matricial

Acolhimento 

Desenvolvido por : CEAB/DAS/SES (2018)
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