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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo abordar uma discussão sobre a 
atual conjuntura do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF, o qual 
ganhou um novo modelo de financiamento, em que os gestores 
regionais poderão criar suas próprias equipes multidisciplinares. O 
estudo tem um caráter qualitativo, constituindo – se como uma 
pesquisa explicativa, através de procedimentos documental e 
bibliográfico de diferentes autores para a compreensão da temática em 
questão, usando como fontes, publicações periódicas, livros de 
referência, leitura recorrente, dentre outros, sendo feita uma análise 
realizada com base no método dialético.  Ademais, a temática leva a 
percepção de que os  gestores dos municípios, ganhando autonomia na 
composição das equipes multiprofissionais do NASF, ocasionará um 
retrocesso de uma conquista de mais de dez nos de existência, pois as 
equipes ficariam incompletas ou até extintas, trazendo impactos 
negativos para a saúde básica, pois o NASF foi criado com o objetivo de 
apoiar à inserção da Estratégia de Saúde da Família, bem como ampliar 
as ações de Atenção Básica no Brasil e sua resolutividade, além disso, a 
pesquisa contribuirá com o fortalecimento de discussões sobre a 
temática, gerando novos saberes, analisando o direito à saúde, visando 
melhorias e fortalecimento de lutas contra os desmontes advindos do 
neoliberalismo. 
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ABSTRACT 

This article aims to discuss the current situation of the Family Health 
Center - NASF, which has gained a new financing model, in which 
managers can create their own multidisciplinary teams. The study has a 
qualitative character, different - if as an explanatory research, through 
documentary and bibliographic procedures of authors to understand 
the theme in question, using as sources, periodicals, reference books, 
recurring, among others, being made a analysis performed based on the 
dialectical method. In addition, in a thematic way, it leads to the 
perception that the managers of the municipalities, the intelligence in 
the composition of the multiprofessions of inclusion to the composition 
of the multiprofessions or the decision of setbacks of existence, as the 
teams can have a negative impact on the existence, as the teams can 
have a negative impact on existence, as teams can have a negative 
impact on existence, since as extinct, a negative impact on existence 
NASF was created with the objective of searching for the family, since 
the research of the Family Health Strategy In addition, research on the 
Basic Health Strategy in Brazil will also contribute to the strengthening 
of comprehensive actions, generating new health knowledge, aiming at 
improving and strengthening the dismantling arising from neoliberalism. 

 
Keywords: Health policy. Family Health Expanded Nucleus – NASF. 

Basic attention. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo discute a situação atual do Núcleo Ampliado da Saúde da Família (NASF) na 

saúde, pois a Portaria n° 2.979, de 12/11/2019 institui um novo plano de financiamento e 

gestão, o qual substitui o NASF pelo programa Previne Brasil. O assunto tem sido tratado em 

sites e em portarias, bem como nota técnica do Ministério da Saúde, e outras fontes 

documentais legislativas, de modo informativo e não analítico, o que demanda atenção no 

âmbito da pesquisa para tal mudança que integra um conjunto de desmontes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em curso, no atual cenário econômico, que colocam em xeque os avanços 

conquistados desde a Constituição de 1988. 

É fundamental entender a importância do NASF, pois saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado oferecer condições que visam à redução de agravos no 

âmbito de sua atuação, pois há uma hierarquia de organização em que a Atenção Primária à 

Saúde (APS) usa de um conjunto de ações na busca de desempenhos à saúde da família, as quais 

têm o objetivo de apoiar as famílias na inserção à saúde mantendo contato estreito com a 
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comunidade, conhecendo de perto as expressões da questão social, e disponibilizando 

diferentes perspectivas e ações de profissionais de diversas áreas. 

A metodologia se deu por meio de revisão bibliográfica para o entendimento do assunto 

abordado, tendo em vista a importância da compreensão da organização hierárquica da saúde 

pública no Brasil, as quais são muito discutidas em trabalhos científicos de vários autores, pois 

a temática busca discutir os agravos na saúde básica, caso o novo modelo de financiamento do 

NASF seja aprovado. 

O artigo está estruturado em duas sessões: a primeira aborda a contextualização da 

saúde pública no Brasil trazendo consigo seus principais marcos históricos, bem como a Atenção 

Básica de Saúde e discussões sobre o NASF, ações e desafios que permeiam sua execução, tendo 

em vista um novo modelo de substituição que poderá ocasionar um desequilíbrio na saúde 

pública. 

Na segunda sessão, faz-se a conclusão dessa discussão, enfatizando que Previne Brasil 

visa substituir o NASF sendo financeiramente mais viável para o Ministério da Saúde, à medida 

em que tais mudanças poderão atingir diretamente a qualidade do atendimento em saúde no 

Brasil, tendo em vista que o NASF é inserido na Atenção Básica, ou seja, na porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL: PRINCIPAIS 

MARCOS 

 

A saúde no Brasil trilhou árduos caminhos. Um dos primeiros modelos de saúde foi o 

sanitarista, que envolvia casos de polícia, baseado em atenção médica de seguro individual e 

curativo. A necessidade de mudança com relação ao sistema de atenção à saúde nessa época, 

foi afim de obter uma resposta eficaz e concreta, o que levou a influenciar o desenvolvimento 

dos modelos de atenção à saúde. 

No período de Getúlio Vargas (1930-1945), à época da Primeira República, expandiu-se 

a assistência médica para os trabalhadores urbanos, quando em meados de 1933 ampliou-se 

as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 

que passaram a selecionar trabalhadores por categorias profissionais, pois as IAPs 
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“amparavam” apenas os trabalhadores formais assalariados, enquanto trabalhadores rurais ou 

desempregados, ficavam desprovidos de saúde. (COSTA, 2013) 

Durante o governo Dutra (1946-1951), surgiu a “seguridade social”, contrária ao “seguro 

social”: inativos e pensionistas passaram a ser inseridos na assistência médica previdenciária. 

Além disso, Dutra perdeu as eleições seguidas e Getúlio Vargas (1951-1954) assumiu seu 

segundo mandato, desencadeando uma nova onda, conhecida como sanitarista 

desenvolvimentista, a qual defendia o pensamento de que o nível de saúde da população 

dependia do desenvolvimento econômico.  

De acordo com Costa (2013, p. 16) após esse período, já na ditadura militar configurou-

se um modelo estatal a saúde, no qual a concentração de recursos foi majoritariamente para a 

esfera da previdência social. Durante esse período, os problemas de saúde foram se 

modificando em uma base teórica e ideológica médico-social, ao qual foi abordado nos 

Departamentos de Medicina Preventiva (DMP) das universidades da época. Tais universidades 

foram de grande importância no Movimento Sanitário que visava a mudança do atual sistema 

de saúde vigente. (ESCOREL, 2008) 

Logo no início de 1970, dado a crise mundial do capitalismo, a ditadura militar no plano 

nacional e seus reflexos na saúde, despontaram vários movimentos sociais, os quais 

enfatizavam a busca por direitos, equidade, qualidade de vida e uma saúde digna para todos, 

surgindo um movimento especial a partir da resistência à ditadura e o seu modelo de 

privatização dos serviços de saúde, que foi a reforma sanitária, a qual expandiu-se em 

organização por diferentes lugares e instituições do país. 

No ano de 1986 com a 8° Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi que a saúde foi vista 

como direito e inserida no teor da democracia, havendo a aprovação da unificação do sistema 

de saúde e afirmação do dever do Estado e sua organização financeira. A saúde foi fixada na 

Constituição de 1988, e de acordo com o art. 1986, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

integrando o tripé da seguridade social. (BRASIL, 1988). 

 

A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988, e é regido 

por Lei n° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e a Lei Complementar n° 8.142/90 com a finalidade 
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de alterar a desigualdade do sistema de saúde do país, tornando obrigatório o atendimento ao 

público sem discriminação de qualquer natureza. 

O SUS é resultado da Reforma Sanitária, afim de combater as desigualdades de acesso a 

saúde e passa a ser dever do Estado e direito de todos, com a finalidade de promover, prevenir, 

dar assistência e reabilitação. Desta forma, era notório que o Brasil precisava de um sistema 

gratuito de inclusão, que vislumbrasse não só doenças, mas também melhores condições de 

vida, considerando a saúde e seus determinantes sociais. 

Dos princípios e diretrizes, o art. 7° da Lei n° 8.080/90, dispõe que os serviços de saúde 

deverão ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal de 1988, obedecendo os princípios: 

 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; [...]. (BRASIL, 1988). 

 

Com a organização da saúde, desenvolveu-se a hierarquização para melhor atender os 

cidadãos, constituída pelo nível baixo, médio e de alta complexidade, com destaque para o 

primeiro nível de atenção, de maior expressividade na realidade, ou seja, a Atenção Básica a 

Saúde ou Atenção Primária a Saúde, (APS), caracteriza-se no âmbito individual e coletivo que 

abrange a promoção e a proteção em saúde, que surgiu pelo Ministério da Saúde do Brasil, no 

momento em que foram estabelecidos o Programa de Agente de Saúde (PACs), em 1991, e o 

Programa Saúde da Família (PSF), em 1994. 

 

Em março de 2006, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 648/GM, publica a 
Política Nacional de Atenção Básica, mediante a qual contempla pressupostos da APS 
de forma mais abrangente. Em 21 de outubro de 2011, publica a Portaria nº 2.488 
revogando a Portaria nº 648/GM e estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da Atenção Básica. (COSTA, 2013 p. 32). 

 

Com a reformulação do modelo assistencial de saúde, criou-se o Programa Saúde da 

Família (PSF) em dezembro de 1993, por meio da portaria MS, posteriormente veio a Estratégia 

da Família (ESF) a com a NOB-SUS 01/1996.  
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O ESF é operacionalizado por equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), as quais são responsáveis pelo acompanhamento de no máximo quatro mil habitantes 

em cada área geográfica. As mesmas atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde 

desta comunidade (BRASIL, 2011). 

Em 2006, o Governo Federal publicou a primeira Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), com o objetivo de fortalecer o SUS e o ESF, ou seja, uma expansão e consolidação da 

Atenção Primária.  Com a ampliação das ações da APS, o Ministério da Saúde criou os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (Nasf), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

Os Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), foram criados com o objetivo de apoiar à 

inserção da Estratégia de Saúde da Família, bem como ampliar as ações de atenção básica no 

Brasil e sua resolutividade.  

O NASF é constituído por equipe multiprofissional, devendo atuar de maneira integrada 

e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família (SF), organizando seu processo de 

trabalho com foco nos territórios de sua responsabilidade. Suas equipes e as equipes SF deverão 

criar espaço de discussões de aprendizado visando o aprendizado coletivo, pois o NASF deve 

buscar superar a lógica fragmentada de saúde para construção de redes de atenção e cuidado, 

juntamente com a ESF.  

 

O Nasf é composto de nove áreas estratégicas. São elas: saúde da criança/do 
adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; 
alimentação e nutrição; Serviço Social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; 
atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas e complementares. (BRASIL, 
2009, p. 10). 

 

Os NASFs fazem parte da atenção básica, mas não se constituem com unidades físicas 

ou especiais, atuando de forma integrada a rede de atenção à saúde. Ao analisar as informações 

expostas, o NASF é de suma importância no trabalho realizado pelas equipes SF, pois atuam em 

conjunto priorizando o usuário do serviço de saúde e atendimento humanizado conforme as 

diretrizes e fundamentos do SUS. É importante que a sociedade compreenda que o NASF não é 

a porta de entrada para os usuários, mas, serviço de apoio com ênfase em atendimentos 

coletivos, ressaltando alguns casos individuais, havendo necessidade. 
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É de extrema importância entender o Núcleo de Apoio a Saúde da família (NASF), pois 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado oferecer condições que 

visam à redução de agravos junto à população, por meio de uma hierarquia de organização, na 

qual a Atenção Primária à Saúde (APS), usa de um conjunto de ações na busca de desempenhos 

à saúde da família, com foco no apoio as famílias na inserção à saúde e tem um contato 

aproximado com a comunidade, conhecendo de perto as expressões da questão social. 

Diante disso, devemos conhecer as ações desenvolvidas pelo NASF para compreender 

sua importância na sociedade, tendo em vista que ele é composto por uma equipe de vários 

profissionais, visando um atendimento refletido e planejado em diversos saberes. 

 

ANÁLISE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

De acordo com a Portaria 154/2008 os profissionais que poderão compor os NASF 

dentre as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações – CBO são: Psicólogo, 

Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Ginecologista, 

Profissional da Educação Física, Médico Homeopata, Nutricionista, Médico Acupunturista, 

Médico Pediatra, Médico Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional, para compor os NASF 1 fica 

previsto a inserção de no mínimo 5 (cinco) profissionais de nível superior dentre as ocupações 

citadas, e para o NASF 2 a inserção de no mínimo 3 (três) profissionais de nível superior dentre 

Assistente Social, Profissional de Educação Física, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional (BRASIL, 2009).  

O NASF constitui-se por diversos profissionais para atender todas as demandas da 

comunidade, dispondo de serviços de saúde mental na Atenção Primária por meio do 

desenvolvimento do apoio matricial, caracterizado como um arranjo técnico-assistencial que 

visa a ampliação da clínica das equipes de SF, possibilitando a prevenção e tratamento dos 

transtornos mentais, a partir da APS. Assim, o cuidado compartilhado prevê uma rede de ações, 

que possibilitam que o processo de cuidar se organize considerando a centralidade do sujeito 

em relação ao processo de saúde/doença. 

Dentro de uma perspectiva de responsabilidade coletiva e compromisso com a inclusão 

social, a reabilitação na APS deve repercutir diretamente na atenção integral ao sujeito de sua 

família e comunidade, considerando todas as necessidades, atendendo as pessoas com 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1626 

deficiência como também a pessoa idosa. O NASF desenvolve junto às equipes de SF, ações 

integradas em escolas, creches, igrejas, associações e outros ambientes, bem como visitas 

domiciliares.  

As ações do NASF devem proporcionar educação permanente em nutrição e serem 

pautadas na universalidade, integridade e equidade, agindo com diagnóstico, planejamento, 

programação, implementação, monitoramento e avaliação, considerando condições sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas.  

Além disso, há a Assistência Farmacêutica (AF) que constrói uma nova cultura com 

relação aos medicamentos, seu significado concreto de instrumento tecnológico para 

prevenção de doenças e restauração da saúde, o que amplia o debate racional sobre os 

medicamentos. Dessa forma, é possível fortalecer a participação social para desenvolver a 

consciência de que os medicamentos ao mesmo tempo que causam benefício para a saúde, 

podem causar malefícios se utilizados de maneira incorreta ou descontinuada. 

O Serviço Social desempenha relevante atuação, por ser uma profissão reconhecida no 

campo da Saúde e dispor de todas as condições exigidas pelos profissionais de saúde, 

competência nas dimensões técnicas, humanas, políticas e sociais, articulando sua prática 

dentro da equipe multiprofissional. Seu processo de trabalho, constitui-se em: 

 

1. Desenvolver ações que garantam a escuta e acolhida dos usuários; 
2. Incentivar e contribuir no processo de fortalecimento da autonomia e da 
organização pessoal do usuário; 
3. Apoiar os usuários na construção e ressignificação de seu projeto de vida;  
4. Criar espaços grupais que possibilitem a construção de relações humanizadoras e 
socializadoras por meio de trocas de experiências e construção de rede de apoio; 
5. Desenvolver ações integradas com os profissionais da equipe correlacionados com 
a área de atuação em atenção à saúde e demais políticas públicas; 
6. Socializar informações nas equipes e participar de discussão de situações 
vivenciadas por usuários e/ou familiares com as demais categorias profissionais, 
valorizando as ações desenvolvidas por eles; 
7. Promover a integração dos demais membros da equipe de trabalho; 
8. Produzir conhecimento sobre a população atendida na área da saúde, processo de 
pesquisa e a especificidade do Serviço Social. (BRASIL, 2009). 

 

O NASF contribui com a ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de 

convivência, cabendo também a ele contribuir com o aperfeiçoamento, em consonância com 

as prioridades com a Política Nacional de Saúde da Criança, notadamente nas ações de 

promoção a saúde da criança, promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno, 
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também agindo na prevenção da violência e promoção da cultura de paz, como também a 

investigação de óbitos infantis. 

Contudo, o NASF também apoia as equipes SF na atenção integrada da saúde da mulher, 

assim como é citado no Caderno do Ministério da Saúde: 

 

Organizando e estruturando espaços de: (a) atendimento compartilhado; (b) 
intervenções específicas do profissional do Nasf com os usuários e/ou famílias; (c) 
ações comuns nos territórios de sua responsabilidade. Utilizando ferramentas 
tecnológicas, das quais são exemplos: o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto 
de Saúde no Território (PST), Apoio Matricial, a Clínica Ampliada e a Pactuação do 
Apoio. (BRASIL, 2009). 

 

Quando se avalia a formação de parte dos profissionais de saúde que atuam nessa 

estratégia, apresentam-se dificuldades em criar uma atuação conjunta, integrada e 

intersetorial, que inclua a participação de usuários, tal como concebida do SUS; há dificuldades 

em aprender, no cotidiano, com a assistência e o trabalho coletivo em território, visto que 

depende da flexibilidade e interlocução dos envolvidos. 

Dentre as dificuldades do processo de trabalho do NASF, destaca-se a formação dos 

profissionais, que em parte não atendem as necessidades do SUS e da Atenção Básica, pois a 

implementação do NASF sugere a necessidade de se estabelecer uma qualificação profissional.  

Atualmente, o Ministério da Saúde publicou uma nota que acaba com a obrigatoriedade 

das equipes multiprofissionais estarem vinculadas ao NASF, ou seja, os gestores municipais 

ficam livres para compor uma equipe, ou não, e não mais seguindo os requisitos de Saúde da 

Família - SF.  Ademais, desde 2020, o MS não realiza mais credenciamento do NASF, no entanto 

essa mudança foi publicada na Nota Técnica nº 3 do Departamento de Saúde da Família.  

Essa mudança deve-se há uma série de alterações, quando a Secretaria de Atenção 

Primária em Saúde, pertencente ao Ministério da Saúde (SAPS-MS), cria um novo modelo de 

financiamento a APS, e um financiamento diferente para o SUS (Radis 207), em que os custeios 

do NASF-AB também foram revogados. Seu principal objetivo está relacionado aos interesses 

do capital, pois em todos os canais de informações que retrata o novo programa, está sempre 

ligado ao modo “econômico” de custeios, pois o Previne Brasil equilibra valores per capita à 

população efetivamente cadastrada nas equipes SF e de Atenção Primária (AP), com um 

desempenho. 
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Nesse novo modelo, verifica-se a revogação de alguns instrumentos normativos, sendo 

um deles é o custeio do NASF, pois esta portaria retira as ações do NASF que antes era custeada 

pelo governo federal. De acordo com a Nota técnica nº 3/2020-DESF/SAPS/MS, o impacto 

também atinge as novas equipes a partir de janeiro de 2020, dando liberdade para o gestor do 

município articular a composição dos profissionais das esquipes, estabelecendo carga horária e 

podendo cadastrar os profissionais nas equipes NASF-AB ou em nenhuma equipe, apenas no 

estabelecimento de Atenção Primária. 

Levando em conta os níveis de atenção à saúde, se não obtiver uma base de saúde 

favorável às demandas, visto que as desigualdades são alarmantes nos municípios e em todo o 

país, principalmente quando se refere ao acompanhamento em saúde da comunidade, cada 

vez mais, as garantias conquistadas por meio de lutas sociais irão declinar, pois a saúde básica 

é a porta de entrada para o SUS, se esta base sofre pressão, automaticamente todo o sistema 

sofrerá, e principalmente as famílias sofrerão, ficando cada vez mais distantes do direito à saúde 

pública, gratuita e de qualidade, direito de todos e todas e dever do Estado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Torna-se indispensável, portanto, a análise junto a gestores e organizações 

comprometidas com a participação social sobre a relação entre a composição das equipes e as 

necessidades de saúde das comunidades. Levando em conta o seu contexto histórico de apoio 

às equipes ESF, e principalmente por se tratar de um programa que levanta a bandeira de 

inclusão social na saúde, visto que muitos dos usuários beneficiados pelo NASF são pessoas de 

baixa renda e que não tem condições financeiras para custear sua saúde na rede particular. 

O Previne Brasil é o início de um programa ligado ao projeto privatista, pois este projeto 

passa a responsabilidade financeira pública para empresas que possuem estratégias que 

buscam diminuir os gastos públicos. Pode-se identificar, que cada vez mais o Estado exime-se 

de seus deveres na busca pela lucratividade e diminuição de gastos públicos, distanciando-se 

do bem comum social, e pendendo à mercantilização, contra a qual desenvolveu-se sólido 

histórico de lutas, a partir da Reforma Sanitária ocorrida no final da década de 1970, composta 

por diversos profissionais que lutaram e lutam por saúde pública digna e igual para todos, sendo 

dever do Estado e direito da população. 
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Com base na análise bibliográfica, localizou – se que o novo modelo poderá trazer um 

atendimento “médico centrado”, que será a extinção de um atendimento multiprofissional, 

dificultando um trabalho interprofissional, pois as mudanças do NASF podem aprofundar os 

desequilíbrios no setor da saúde, levando em conta os usuários já cadastrados e o desempenho 

das unidades, o que vem a atingir pequenos municípios, mas também as grandes cidades, em 

que a população tem passado por um processo de empobrecimento, que impacta o SUS devido 

ao retorno dos usuários da rede particular para o sistema público de saúde, causando também 

uma sobrecarga aos agentes comunitários de saúde. 
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