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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar a contribuição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) em relação à sua atuação nas Unidades de Saúde da Família por meio da 

percepção dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do NASF, bem 

como a satisfação dos usuários em relação a esta atuação.  Os dados foram coletados na 

rede pública de serviços de saúde do município de Macaíba-RN em 2012, utilizando um 

questionário semiestruturado e pela observação sistemática não participante, tendo 

como sujeitos investigados 272 indivíduos (60 profissionais da ESF, 12 profissionais do 

NASF e 200 usuários representantes das 20 unidades pesquisadas).  Para análise das 

respostas subjetivas foi usado o processo de categorização e, em relação ao método 

observacional, este se baseou na verificação da organização do espaço no ambiente, as 

características dos sujeitos participantes e o conjunto específico das atividades 

realizadas pelas equipes do NASF segundo um roteiro de observação. Os resultados 

sinalizam para uma boa aceitação da atuação das equipes do NASF pela maioria dos 

profissionais da ESF, os quais relataram uma participação ativa do NASF na rotina das 

Unidades de Saúde, sua integração às atividades das equipes da ESF com ações 

resolutivas e de caráter de promoção à saúde. Em relação aos profissionais dos NASF, 

estes também relataram contribuição positiva por participarem ativamente na rotina das 

Unidades integrando-se às atividades das equipes da ESF, desenvolvendo ações 

resolutivas. Para os usuários, o NASF trouxe garantia de melhor acesso aos serviços 

com atendimento especializado, resolutivo e acolhedor. A observação sistemática não 

participante ratificou os dados obtidos pelo questionário. Foi percebida a necessidade de 

implantar ações voltadas à saúde do homem, de investir na ampliação do número de 

equipes do NASF, na maior oferta de medicamentos, no aperfeiçoamento do processo 

de regulação e no planejamento conjunto como estratégia fundamental de promover 

uma integração mais efetiva entre as equipes NASF/ESF. 

 

Palavras Chaves: Atenção Primária à Saúde. Saúde da Família. Gestão em Saúde. 

Pesquisa Qualitativa. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research evaluated the contribution of the Support Center for Family Health 

(SCFH) in relation to its effect on the Family Health Units through perception of the 

Family Health Strategy (FHS) and SCFH professionals, in addition to the satisfaction of 

users in relation to that role. Data were collected in the public health services of the city 

of Macaíba-RN in 2012, through semi-structured questionnaire and non participant 

systematic observation and it counted as investigated subjects 272 individuals (60 FHS 

professionals, 12 SCFH professionals and 200 users representatives of 20 units). For 

analysis of the responses of the opened questions was used categorization process and, 

in relation to the observational method, that was based on checking the space 

organization, the characteristics of the participating subjects and the specific set of 

activities performed by SCFH teams through an observation guide. The results point to 

a good acceptance of the SCFH teams role by most FHS professionals who reported 

active participation in the health units routine, its integration activities to the FHS teams 

with resolving based health promotion actions. Regarding the SCFH professionals, they 

also reported positive contribution by participating actively in the units routine with 

integrated activities to the ESF teams and developing resolute actions. For users, the 

SCFH brought assurance services with better access to specialized, resolving and 

welcoming care. Systematic observation ratified data obtained by questionnaire. It was 

perceived the need to implement actions related to man`s health, to invest in expanding 

the number of the SCFH teams, the greater supply of medications, improving the 

regulatory process and planning together as a key strategy to promote a more effective 

integration between teams SCFH / FHS.  

 

Key Words: Primary Health. Family Health Strategy. Health Management. Qualitative 

Research.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no país por meio da Constituição 

Federal de 1988 incorporando os princípios doutrinários de universalidade, equidade, 

integralidade e participação popular, postulados pelo movimento da Reforma Sanitária e 

expressos na VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986. Está estruturado sob a forma 

de uma rede de serviços descentralizados, hierarquizados e regionalizados, para atender 

com resolutividade as necessidades de saúde dos grupos sociais (BRASIL, 1990). 

O SUS no Brasil vem mostrando significativos avanços desde sua criação. 

Dentre eles está a ampliação do número de equipes de Saúde da Família, com cobertura 

crescente da população brasileira e melhoria na assistência e de seus mecanismos 

gestores. 

Assim, buscando a integralidade e universalidade da atenção, o Ministério da 

Saúde (MS) criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). O PSF surge para 

alterar o modelo hospitalocêntrico, propondo a humanização do atendimento e 

integração entre as ações clínicas e de coletividade (BRASIL, 2006). Atualmente, o PSF 

é definido como Estratégia de Saúde da Família (ESF), ao invés de Programa, visto que 

o termo programa aponta para uma atividade com inicio, desenvolvimento e finalização. 

A ESF é uma estratégia de reorganização da atenção primária e não prevê um tempo 

para finalizar esta reorganização.  

Por sua vez, a Atenção Primária à Saúde (APS) é definida como o primeiro 

contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, 

principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além de representar a 

coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da 

orientação e participação comunitária e da competência cultural dos profissionais 

(BRASIL, 2010).  

A ESF, vertente brasileira da APS, caracteriza-se como a porta de entrada 

prioritária de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito à saúde e na 

equidade do cuidado e, além disso, hierarquizado e regionalizado, como é o caso do 

SUS. A ESF vem provocando, de fato e de direito, um importante movimento de 

reorientação do modelo de atenção à saúde em nosso país. O processo de trabalho das 

Equipes de Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de 
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comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e 

destes com a comunidade (BRASIL, 2010). 

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, republicada em 4 de março de 

2008 para apoiar a ESF na rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, a 

territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações da APS no Brasil. 

A referida Portaria traz como pressupostos políticas nacionais diversas, tais como: de 

Atenção Básica; de Promoção da Saúde; de Integração da Pessoa com Deficiência; de 

Alimentação e Nutrição; de Saúde da Criança e do Adolescente; de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher; de Práticas Integrativas e Complementares; de Assistência 

Farmacêutica; da Pessoa Idosa; de Saúde Mental; de Humanização em Saúde, além da 

Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2008). 

O NASF é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, 

aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/ESF. Seus requisitos são, 

além do conhecimento técnico, a responsabilidade por determinado número de equipes 

de ESF e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da 

Família. Deve estar comprometido, também, com a promoção de mudanças na atitude e 

na atuação dos profissionais na ESF e entre sua própria equipe (NASF), incluindo na 

atuação de ações intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, reabilitação da 

saúde e cura, além de humanização de serviços, educação permanente, promoção da 

integralidade e da organização territorial dos serviços de saúde (BRASIL, 2010). 

Desse modo, o NASF deve ser constituído por equipes compostas por 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria 

com os profissionais das ESF. Está dividido em nove áreas estratégicas: atividade física 

e práticas corporais; práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e 

nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança/adolescente/adulto jovem; 

saúde da mulher e assistência farmacêutica. Podem compor as equipes: Assistente 

Social; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Acupunturista; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Médico Pediatra; Médico 

Psiquiatra; Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional (BRASIL, 2010). 

Na medida em que se amplia o elenco de serviços pela inserção das nove áreas 

de atuação do NASF, deve ser considerada a expansão do acesso e a entrada do 

profissional nos domicílios das famílias, possibilitando um contato próximo com a 
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comunidade e a escuta de novas demandas que antes não chegavam ao profissional e ao 

serviço (ARONA, 2009). 

O correto entendimento da expressão apoio, que é central na proposta dos 

NASF, remete à compreensão de uma tecnologia de gestão denominada apoio matricial, 

que se complementa com o processo de trabalho em equipes de referência (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). 

O matriciamento é um arranjo tecno-assistencial que visa à ampliação da clínica 

das equipes da ESF, alterando a lógica de encaminhamentos indiscriminados para uma 

lógica de co-responsabilização territorial, buscando maior resolutividade em saúde, com 

o objetivo de assegurar, de uma forma dinâmica e interativa, retaguarda especializada às 

equipes (CAMPOS; DOMITTI, 2007). O matriciamento apresenta duas dimensões: a 

assistencial, relacionada ao cuidado direto aos indivíduos, e a técnico-pedagógica que 

diz respeito ao suporte para as equipes, com vistas à ampliação das possibilidades de 

intervenção, propiciada por um novo olhar e um novo saber que se estabelece durante as 

discussões dos casos e os atendimentos compartilhados (BRASIL, 2009). 

O NASF tem como fundamento ideológico a integralidade do cuidado aos 

usuários, com uma visão ampliada da clínica, ou seja, a saúde depende de fatores além 

dos biológicos. Nesse sentido, as ações dos profissionais da ESF em parceria com os do 

NASF, necessariamente desenvolverão discussões de caso, atendimento conjunto, 

construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação permanente, 

intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade 

(BRASIL, 2011). 

A definição da composição do NASF é de responsabilidade dos gestores 

municipais, seguindo os critérios de prioridade, identificados a partir das necessidades 

locais (BRASIL, 2010). Por sua vez a implementação das equipes do NASF nos 

serviços de saúde é uma diretriz para a reorganização da APS no SUS.  

Portanto é importante a avaliação das ações do NASF para o seu 

aperfeiçoamento ou replanejamento de suas ações para que se obtenha resultados 

positivos na comunidade assistida. E é nisso em que se baseia o presente estudo: 

avaliação das ações desenvolvidas pelas equipes do NASF como uma forma de analisar 

o que foi realizado, observar os resultados alcançados e, finalmente, sugerir a 

necessidade de modificar a forma de trabalhar ou o modo de planejar as atividades.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

verificando o nível de satisfação dos usuários bem como a integração com a Estratégia 

de Saúde da Família no município de Macaíba/RN.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer a percepção dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família em 

relação à atuação das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família em sua 

Unidade de Saúde;  

 Verificar a percepção dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

em relação à sua própria atuação na Estratégia de Saúde da Família; 

 Avaliar a satisfação dos usuários em relação à atuação das equipes do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família em sua comunidade; 

 Analisar, através de observação sistemática não participante, as ações do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família em cada Unidade de Saúde. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 

n° 8080/90 e n° 8142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a 

situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o 

atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob 

qualquer pretexto (BRASIL, 1990). 

O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Tem como objetivos a 

identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a 

formulação da política de saúde destinada a promover, nos campos econômicos e 

sociais, a redução de riscos e de outros agravos no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário as ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação; e a assistência às pessoas por intermédio destas ações de saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 

(BRASIL, 1990). 

O modelo do sistema de saúde brasileiro é centrado na hierarquização das ações 

e serviços de saúde por níveis de complexidade. Nesse sentido, o modelo de atenção à 

saúde, que se centra em níveis de complexidade dos serviços, deve ser estruturado pela 

atenção básica, principal porta de entrada no sistema, a qual deve ser a sua ordenadora. 

A hierarquização se compõe da atenção primária ou básica; atenção secundária e 

terciária ou de média e alta complexidade. A atenção primária deve atuar como se fora 

um filtro inicial, resolvendo a maior parte das necessidades de saúde (por volta de 85%) 

dos usuários e ordenando a demanda por serviços de maior complexidade, organizando 

os fluxos da continuidade da atenção e do cuidado. Isso a torna a base estruturante do 

sistema e ordenadora de um sistema piramidal. A forma organizativa e o modelo de 

atenção à saúde não podem ser escolhas da autoridade pública de saúde. Elas estão 

definidas constitucionalmente no art. 198, e legalmente nos arts. 8º e 7º, II, da Lei 

8.080/90 que determina a integração dos serviços públicos dos entes federativos em 

redes de atenção à saúde. Estas redes devem ser regionalizadas, o que pressupõe um 
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relevante papel do Estado, ente competente para definir as regiões de saúde a partir de 

aglomerados de municípios com características que importem à organização de rede de 

atenção à saúde, conforme determina a Constituição Federal (BRASIL, 2007). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa um complexo conjunto de 

conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos 

aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população. 

Representa o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, 

caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além da 

coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da 

orientação e participação comunitária e da competência cultural dos profissionais. 

(STARFIELD, 2002). 

Para Giovanella et al. (2009), o primeiro atributo da atenção primária é que este 

seja acessível à população, eliminando-se barreiras financeiras, geográficas, 

organizacionais e culturais, o que possibilite a utilização por parte dos usuários a cada 

vez que precise de atenção em caso de adoecimento ou para acompanhamento rotineiro 

de sua saúde. 

A construção do SUS avançou de forma substantiva nos últimos anos, e a cada 

dia se fortalecem as evidências da importância da APS nesse processo. Os esforços dos 

governos nas diferentes esferas administrativas (federal, estaduais e municipais), da 

academia, dos trabalhadores e das instituições de saúde vêm ao encontro do consenso de 

que ter a APS como base dos sistemas de saúde é essencial para um bom desempenho 

destes (BRASIL, 2007). 

A partir de 1994, a Atenção Básica (AB) foi reestruturada e reorganizada com a 

implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), recentemente denominado 

Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo de melhorar o estado de saúde da 

população, mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na 

promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, em 

conformidade com os princípios e diretrizes do SUS e dirigidos aos indivíduos, à 

família e à comunidade. Com a ESF, a família passou a ser considerada uma unidade de 

intervenção e firmou-se a premissa da reorientação das práticas profissionais a partir da 

Atenção Básica, de forma integral e contínua (BRASIL, 1994).  

A ESF preconiza a territorialização e a delimitação das áreas de abrangência das 

equipes, tendo em vista a identificação das necessidades e dos problemas de saúde da 

população, o monitoramento das condições de vida e de saúde das coletividades, 
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facilitando a programação e a execução das ações sanitárias (AQUINO; BARRETO, 

2008). 

O entendimento de que o trabalho em equipe constitui a base dessa proposta de 

mudança deve conduzir a um processo de construção de novas práticas no âmbito da 

ESF. Considera-se imprescindível que os trabalhadores, envolvidos nessa estratégia, 

articulem uma nova dimensão no desenvolvimento do trabalho em equipe, incorporando 

não apenas novos conhecimentos, mas mudança na cultura e no compromisso de 

coparticipação na gestão da assistência, que garantam uma prática pautada na promoção 

da saúde (ARAÚJO; ROCHA, 2007).  

O papel da ESF foi reafirmado na Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), 

que definiu como prioridades sua consolidação e qualificação, tomando a Atenção 

Básica centro ordenador das redes de atenção à saúde no SUS (BRASIL, 2007). 

Apresentando os fundamentos: efetivar a integralidade de forma interdisciplinar e com 

coordenação do cuidado na rede de serviços; desenvolver práticas em saúde a partir do 

diagnóstico do território local, a co-responsabilização e atenção continuada; criar e/ou 

aprimorar sistemas de avaliação e monitoramento dos indicadores de saúde; ampliar o 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde; desenvolver ações intersetoriais e a 

integração com instituições e organizações sociais; estimular a participação popular e 

controle social, como espaço de construção de cidadania (MENDES; LEWGOY; 

SILVEIRA, 2008). 

O modelo de assistência à saúde, o acesso ao serviço e à resolutividade, 

associados ao trabalho de equipe que estimule o autocuidado e o repensar sobre o estilo 

de vida dos indivíduos e suas famílias, contribuem para que as pessoas se sintam co-

responsáveis pela busca ativa da solução para os seus problemas e, tanto quanto 

possível, consigam compartilhar suas experiências e decisões nas associações e grupos 

comunitários dos quais fazem parte. O Ministério da Saúde propõe a estruturação de 

equipes multiprofissionais, às quais se adscrevem um dado número de usuários. Cada 

uma dessas equipes deve se responsabilizar por um conjunto de problemas muito bem 

delimitados, com planejamento e execução de ações capazes de resolvê-los, o que 

ocorreria por meio de vinculação de cada equipe a um certo número de usuários 

previamente inscritos. Portanto, esse novo modelo de assistência supõe que deva haver 

envolvimento dos trabalhadores das equipes com a população de seu território de 

abrangência (BRASIL, 1994).   
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3.2 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

No contexto da Atenção Básica, o NASF busca qualificar e complementar o 

trabalho das Equipes de Saúde da Família, atuando de forma compartilhada para superar 

a lógica fragmentada ainda hegemônica no cuidado à saúde, visando à construção de 

redes de atenção e cuidado, e colaborando para que se alcance a plena integralidade do 

cuidado físico e mental aos usuários do SUS (BRASIL, 2008).  

O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio 

às ESF; vincula-se a um número de equipes de Saúde da Família em territórios 

definidos, conforme sua classificação; a equipe do NASF e as equipes de Saúde da 

Família criarão espaços de discussões para gestão do cuidado: reuniões e atendimentos 

compartilhados constituindo processo de aprendizado coletivo e o NASF deve ter como 

eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do 

cuidado, que se pretende pela Saúde da Família (BRASIL, 2009). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) existem dois tipos de modalidades 

do NASF:  

- NASF 1: no mínimo cinco profissões de nível superior - vinculado de 08 a 20 ESF;  

- NASF 2: três profissões de nível superior - vinculado a, no mínimo, 03 ESF. 

O NASF é constituído por uma equipe de apoio, integrada por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, 

farmacêuticos, médicos acupunturistas e homeopatas, dentre outros, eleitos em função 

das necessidades de saúde, vulnerabilidades socioeconômicas e perfil epidemiológico 

dos diversos territórios onde se encontram os serviços de saúde.  Pode ser considerado 

como retaguarda das equipes da ESF, por atuar em conjunto com esses profissionais, 

compartilhando com eles saberes e práticas de saúde no cotidiano dos serviços de cada 

território. Em contraste com os modelos convencionais de prestação de cuidados, que 

primam pela assistência curativa, especializada, fragmentada e individual, a proposta de 

trabalho do NASF busca superar essa lógica, em direção à co-responsabilização e gestão 

integrada do cuidado, por meio de atendimentos compartilhados e projetos terapêuticos 

que envolvam os usuários e que sejam capazes de considerar a singularidade dos 

sujeitos assistidos (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

A integralidade pode ser considerada a principal diretriz a ser praticada pelos 

NASF. Ela pode ser compreendida em três sentidos: a abordagem integral do indivíduo 
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levando em consideração seu contexto social, familiar e cultural e com garantia de 

cuidado longitudinal; as práticas de saúde organizadas a partir da integração das ações 

de promoção, prevenção, reabilitação e cura; além da organização do sistema de saúde 

de forma a garantir o acesso às redes de atenção, conforme as necessidades de sua 

população (BRASIL, 2011). 

O NASF traz a possibilidade de ampliar as ofertas das práticas integrativas e 

complementares, bem como a revisão dos tratamentos baseados somente na 

medicalização das doenças (CAVALHEIRO, 2009). Sua criação constitui um passo 

importante para a consolidação da ESF. Onde as diretrizes da integralidade, equidade e 

participação social devem ser concretizadas em ações coletivas centradas no 

desenvolvimento humano e na promoção da saúde, capazes de produzir saúde para além 

do marco individualista e assistencialista (MÂNGIA; LANCMAN, 2008). 

As deficiências na formação dos profissionais para as práticas na ESF 

extrapolam os saberes técnicos das profissões, uma das principais justificativas para o 

apoio matricial do NASF. Capacitar os profissionais que hoje estão trabalhando na 

ponta é fundamental para que eles possam atuar de forma coerente com os princípios 

que norteiam a ESF, reestruturando a lógica do atendimento (LUDKE; CUTOLO, 

2010). Até porque, a desarticulação nas ações da equipe pode criar uma sobrecarga na 

demanda. Outra perspectiva que modula a demanda são os novos desafios do perfil de 

morbimortalidade brasileiro, com a ampliação das necessidades de saúde, uma vez que 

há envelhecimento populacional, aumento da carga de doenças crônicas e não 

transmissíveis e uma patente medicalização social (MENDONÇA et al., 2010). 

 A proposta do NASF tem na clínica ampliada o conceito norteador das ações, 

não para reduzir os usuários a um recorte diagnóstico ou por áreas profissionais, mas 

como uma ferramenta para que os profissionais e gestores dos serviços de saúde possam 

enxergar e atuar na clínica para além dos pedaços fragmentados, sem deixar de 

reconhecer e utilizar o potencial desses saberes (OLIVEIRA, 2008).  

A atuação dos profissionais do NASF não se dá como um serviço especializado, 

uma vez que seu processo de trabalho deve apoiar as Equipes da ESF em temas e 

populações específicas através do apoio matricial, dentro de seu território de 

abrangência. A proposta do matriciamento busca garantir à essas Equipes maior apoio 

quanto à responsabilização do processo de assistência, garantindo a integralidade da 

atenção em todo sistema de saúde, estabelecendo a contribuição de distintas 
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especialidades e profissionais na construção de rede compartilhada entre a referência e o 

apoio (BRASIL, 2011). 

Os casos da ESF passam a ter apoio de cada área profissional que compõe o 

NASF, compartilhando o acompanhamento longitudinal do usuário dentro da Rede de 

Atenção à Saúde do município, uma vez que deve articular ações da ESF e de outros 

serviços como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro Estadual de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), redes sociais e comunitárias, entre 

outros. A intervenção do NASF deve priorizar o apoio matricial as equipes da ESF, mas 

também as intervenções coletivas de promoção, prevenção e acompanhamento de 

grupos sociais em vulnerabilidade (BRASIL, 2011). 

Foi publicada, em 21 de outubro de 2011, a Portaria nº 2488 do Ministério da 

Saúde, com a instituição de nova edição da Política Nacional de Atenção Básica, na 

qual reafirma a APS como principal nível de coordenação da integralidade nas ações de 

saúde, tanto no âmbito da promoção, como na prevenção de agravos, vigilância à saúde 

e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão. A portaria defende que é 

necessário alto grau de articulação e compartilhamento de ações no âmbito da unidade 

de saúde, mas principalmente a interdisciplinaridade no processo de trabalho e na 

capacidade de cuidado de toda a equipe, tanto em termos dos profissionais da ESF como 

os do NASF, ressaltando a importância do trabalho multiprofissional, interdisciplinar e 

em equipe (BRASIL, 2011). 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE 

 

 Avaliar pode ser definido como uma atividade que consiste essencialmente em 

aplicar um julgamento de valor a uma intervenção, ou sobre qualquer um dos seus 

componentes, capaz de fornecer informações cientificamente válidas e socialmente 

legítimas, com vistas à tomada de decisão (CONTRANDIOPOULOS, 2006). 

A avaliação deve extrapolar o planejamento das atividades, mais do que apenas a 

verificação do que fora planejado, e incluir-se nas ações que parecem estar 

concretizadas na comunidade (SAUPE; CUTOLO; SANDRI, 2007).  

No Brasil, o desenvolvimento de pesquisas avaliativas de políticas públicas só 

iniciou por volta da década de 80 (UCHIMURA; BOSI, 2002), e apresenta-se ainda por 

meio de processos incipientes, pouco incorporados as práticas, não se constituindo 
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como ferramenta de suporte decisório, nem de formação das pessoas nele envolvidos 

(BRASIL, 2005).  

 Desta maneira, a institucionalização da avaliação do serviço por meio da 

formulação de uma Política Nacional de Avaliação em Saúde que teria a orientação de 

tornar uma rotina a avaliação do serviço, partindo do princípio que tal ato só agrega 

valor quando o conhecimento e o uso das informações produzidas geram 

aprimoramento institucional e profissional (FELISBERTO, 2006). 

 A prática de avaliação dos serviços por meio da pergunta aos usuários difundiu-

se a partir dos anos 60 na Europa e EUA, inicialmente interessada nos estudos de 

adesão ao tratamento e nas décadas de 1970 e 1980, inseridos no movimento da 

qualidade dos serviços de saúde (TURRIS, 2005). No Brasil, os estudos de satisfação 

ganham destaque a partir da segunda metade da década de 1990, com a promoção e o 

fortalecimento da participação da comunidade nos processos de planejamento e 

avaliação. A literatura, então, tornou-se ampla, complexa e difusa (SITZIA; WOOD, 

1997). 

 No contexto da qualidade em saúde, avaliar é diagnosticar uma realidade a fim 

de nela intervir. Não se trata apenas de conhecer os diversos aspectos de uma 

determinada situação. Diagnosticar é fundamental, mas é só o primeiro passo, o mais 

importante vem depois, com base no que foi avaliado, mudar a realidade, procurando o 

seu aperfeiçoamento. Um dos principais problemas é que os maiores esforços vão 

habitualmente para a medição e não para a ação (PISCO, 2006). 

 De acordo com Ayres (2004), é preciso que a avaliação elucide e favoreça as 

potencialidades das práticas de saúde para gerar processos criativos e solidários de 

melhoria da vida de indivíduos, comunidade e populações. Ou seja, participando como 

um dispositivo de autocompreensão e construção das necessidades e aspirações 

humanas, as práticas avaliativas devem poder orientar-se continuamente para a obtenção 

de sucessos práticos. 

 Segundo Donabedian (1990) a avaliação da qualidade da assistência dos serviços 

de saúde é abrangente, visto a sua natureza dinâmica, que envolve também fatores 

sociais. Esse autor baseia a avaliação desses serviços em três componentes: estrutura, 

processo e resultado. 

 A Estrutura refere-se às características mais estáveis dos serviços, e considera os 

seguintes aspectos: recursos humanos físicos e financeiros, bem como os arranjos 

organizacionais e os mecanismos de financiamento destes recursos (PORTELA, 2000). 



25 

 

Trata-se de saber em que medida os recursos são empregados de modo adequado para 

atingir os resultados esperados (HARTZ, 1997). 

 Já a avaliação do Processo, preconiza que a probabilidade de ocorrência de 

resultados favoráveis aumenta com a aplicação de tecnologias em saúde a luz do 

conhecimento cientifico existente (PORTELA, 2000). A apreciação do Processo pode 

ocorrer em três dimensões: técnica, relação interpessoal e organizacional. A dimensão 

técnica aprecia a adequação dos serviços às necessidades, incluindo a avaliação da 

qualidade dos serviços a partir dos critérios e das normas profissionais. Por sua vez, a 

dimensão das relações interpessoais aprecia a interação psicológica e social que existe 

entre os clientes e os produtores de cuidados. Por fim, a dimensão organizacional do 

processo diz respeito a acessibilidade aos serviços, a extensão de cobertura dos serviços 

oferecidos, assim como a globalidade e a continuidade dos cuidados (HARTZ, 2002). 

 A avaliação sob a perspectiva do Resultado consiste em perguntar se os 

resultados observados correspondem aos aguardados, isto é, aos objetivos que a 

intervenção se propôs atingir (HARTZ, 1997). 

Com o advento do SUS, todo e qualquer indivíduo deveria passar a ter acesso 

gratuito as ações de atenção e assistência em saúde no Brasil. Contudo, para uma bom 

planejamento na área da saúde, há que se conhecer as mudanças demográficas, sociais, 

bem como o perfil de saúde e as necessidades, para que as ações implantadas sejam 

realmente eficazes (TEIXEIRA, 2002). 

 Para Mattos (2004), as mudanças ainda não ganharam a generalização nem a 

visibilidade almejada. Por isso, é oportuno dedicar maior atenção ao exame de 

experiências, em sua maioria localizadas, que transformam a prática em sua direção.  

 Em detrimento ao caráter polissêmico que o termo integralidade possua, 

conceitos remetem-na a organização dos serviços por meio de redes assistenciais, em 

que se reconhece a interdependência dos atores e organizações envolvidas, por constatar 

que nenhuma delas possui todos os recursos e competências necessárias à resolução dos 

problemas da população (HARTZ; CONTRANDIOPOULOS, 2004). 

 Em relação a dimensão organizativa dos serviços, Teixeira (2003) acredita que a 

modificação nas proporções entre os diversos níveis de produção dos serviços ou o 

estabelecimento de relações hierárquicas (referência e contra-referência) entre unidades 

de diferentes complexidades tecnológicas, ainda que sejam estratégias de racionalização 

de custos, podem também contribuir para a indução de práticas mais adequadas aos 

problemas e necessidades de saúde.  
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Os fluxos devem levar a ações resolutivas pelas equipes de saúde, centradas no 

acolher, informar, atender e encaminhar, e implicar em acesso irrestrito, onde o usuário 

sente-se parte do serviço e influi em seu andamento. Neste contexto, a satisfação do 

usuário é considerada uma meta a ser alcançada pelos serviços, devendo, portanto, ser 

pesquisada visando aperfeiçoamento no sistema de serviços de saúde (BRASIL, 2005). 

Pascoe (1983) considera que a satisfação é uma avaliação pessoal do serviço 

recebido, baseada em padrões subjetivos de ordem cognitiva e afetiva e é estabelecida 

pela comparação entre a experiência vivida e critérios subjetivos do usuário. Esses 

critérios incluem a combinação dos seguintes elementos: um ideal de serviço, uma 

noção de serviço merecido, uma média da experiência passada em situações de serviços 

similares e um nível subjetivo mínimo da qualidade de serviços a alcançar para ser 

aceitável. 

Há evidências de que pacientes satisfeitos são mais aptos a ter lealdade com os 

profissionais e ficam mais susceptíveis a cooperar com o tratamento proposto. Se os 

pacientes são competentes para julgar a qualidade dos cuidados que recebem, as suas 

respostas sobre a satisfação são de grande valia para fornecer aos clínicos, forma de 

melhorar o que eles fazem (LEWIS, 1994).  

Para Trad e Bastos (1998), o controle social fortalecido com o advento do SUS e 

o incentivo à participação da comunidade pressupõem uma concepção do usuário do 

sistema com competência para avaliar e intervir modificando o próprio sistema. Estes 

autores elucidam que abordar a satisfação dos usuários implica trazer um julgamento 

sobre características dos serviços e, portanto, sobre sua qualidade. Assim, a perspectiva 

do usuário fornece informação essencial para completar e equilibrar a qualidade dos 

serviços. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa, tendo como objeto 

as ações realizadas pelos NASF nas ESF do município de Macaíba. 

Segundo Pinho (2009), a metodologia qualitativa é um conjunto de práticas que 

valoriza histórias, tensões e contradições na sociedade, com o compromisso de 

resguardar a complexidade das coisas e dos fenômenos estudados.  

Conforme colocações de Minayo (2001) o estudo do tipo qualitativo se preocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalha com um 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O município de Macaíba no qual foi realizado o estudo faz parte da região 

metropolitana, localizado a 30 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Com uma 

extensão territorial de 512km², tem como limites os municípios de Natal, Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante, Bom Jesus, Vera Cruz, Ielmo Marinho, São Pedro e São 

José de Mipibu. Apresenta 69.384 habitantes e conta com 20 equipes de ESF, sendo 10 

na zona rural e 10 na zona urbana (Figura 1).  Possui um Centro de Saúde com 25 

especialidades médicas, possui 1 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) com 6 

especialidades, 1 Pronto Atendimento Odontológico, 1 Centro de Endemias, 1 Centro 

de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas (CAPS AD), 1 CAPS II, 1 Centro de 

Convivencia de Idosos (CCI), 1 Centro de Fisioterapia, 1 Hospital Regional e conta 

também com duas equipes do NASF (modalidade 1) que foram implantadas no 

município em julho de 2008 com os seguintes profissionais: 

Equipe NASF 1 com: 1 psiquiatra, 1 educadora física, 1 pediatra, 1 

fisioterapeuta, 1 farmacêutico e 1 nutricionista. 

Equipe NASF 2 com: 1 ginecologista, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta, 1 

farmacêutico, 1 psicóloga e 1 assistente social. 
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Figura 1 – Distribuição das 20 USF no território de Macaíba. Macaíba/RN, 2013. 

Fonte: SEMURB – Macaíba/RN. 
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4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO/AMOSTRA 

 

A população investigada contou com indivíduos de ambos os gêneros, com 

idades variadas e que possuíam afinidades naturalmente pessoais e profissionais com o 

objeto de pesquisa, sendo classificados como respondentes qualificados e foi constituída 

por usuários e profissionais das ESF (médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros) e do 

NASF (assistente social, educador físico, pediatra, psiquiatra, 2 fisioterapeutas, 2 

farmacêuticos, 2 nutricionista, ginecologista e psicóloga). Escolheu-se incluir todos os 

profissionais do NASF (12 indivíduos no total), todos os profissionais de nível superior 

das ESF (60 profissionais) e 10 usuários de cada uma das 20 USF que já foram 

atendidos pelo NASF no município de Macaíba, totalizando 272 indivíduos na amostra.  

Dessa forma, os profissionais de nível superior tanto do NASF quanto da ESF 

foram incluídos na sua totalidade, constituindo portanto a população. Quanto aos 

usuários foi escolhida intencionalmente uma amostra com base numa parte 

representativa da população da pesquisa. Uma amostra é considerada representativa 

quando ela apresenta as mesmas características gerais da população da qual foi extraída. 

Este número não deve ser muito grande, mas deve ser suficientemente pequeno, de 

forma a permitir que o pesquisador seja capaz de conhecer bem o objeto de estudo 

(MINAYO, 2001).   

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

 Foram incluídos todos os profissionais do NASF, todos os profissionais de nível 

superior e usuários das ESF do municipio que já foram submetidos a atendimento pelo 

NASF.  

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de questionários e pela 

observação sistemática não participante. O instrumento de pesquisa utilizado para os 

profissionais e usuários da amostra foi o questionário semiestruturado, contendo 

questões abertas e fechadas,  testado previamente em 1 ESF da amostra. Segundo 
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Ghiglione e Matalon (1995), um questionário totalmente fechado, sobretudo se for 

longo, torna-se rapidamente tedioso e monótono. Introduzindo-se uma ou mais questões 

abertas, dar-se-á à pessoa a impressão, que de fato ela será ouvida.  

Os questionários foram aplicados em 100% dos profissionais de nível superior 

das ESF (Apêndice 01) e 100% dos profissionais do NASF (Apêndice 02). Os dados 

sobre os usuários foram coletados utilizando um questionário (Apêndice 03) 

previamente testado em 20 usuários, onde se verificou a dificuldade quanto ao processo 

de preenchimento e entendimento das questões formuladas, se havia coerência nas 

respostas, e pôde-se então adequar as perguntas no que se refere à clareza e 

objetividade.  

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As questões fechadas do questionário foram formuladas para determinar um 

caráter descritivo nos dados sobre a participação e resolutividade do NASF na rotina das 

ESF, a integração e o planejamento entre as equipes NASF/ESF, o acesso dos usuários 

aos serviços de saúde do NASF, a avaliação do atendimento, as ações de promoção a 

saúde, dentre outros dados que também foram analisados.  

Para trabalhar com um universo de significados, valores, crenças e atitudes a fim 

de investigar a importância do NASF no cotidiano dos profissionais e indivíduos da 

comunidade, utilizou-se a metodologia da pesquisa qualitativa, que segundo Minayo 

(1996), responde a questões muito particulares, uma vez que se preocupa com o nível de 

realidade que não pode ser quantificado e proporciona ao mesmo tempo um 

aprofundamento ou melhor compreensão do evento estudado.   

A partir das respostas obtidas pela questão aberta do questionário para 

profissionais do NASF e da ESF: “Qual contribuição as equipes do NASF proporciona 

dentro das ESF?” e das respostas obtidas pela questão aberta do questionário para os 

usuários: “Você ficou satisfeito quando foi atendido pelo NASF? Sim ou Não? 

Justifique.” foi usado o processo de categorização, utilizando o método de análise 

categorial temática proposta por Bardin, que na sua essência agrupa respostas com a 

mesma similaridade semântica. As categorias e subcategorias foram nominadas e 

estabelecidas a posteriori e estão relatadas a seguir. Os dados quantitativos foram 

tabulados e os resultados analisados com frequências absolutas e relativas, também 
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estão representados adiante. Além disso, solicita-se aos usuários sugestões para 

melhorar a atuação do NASF na sua comunidade. 

Na fase de pré-análise, foram feitas leituras exaustivas do material coletado para 

conhecer todo o material textual gerado e identificar os pontos convergentes, 

representativos e significativos do tema (BARDIN, 2010; BAUER; GASKELL, 2002; 

FREITAS; JANISSEK, 2000). 

O processo de categorização é o passo seguinte da exploração do material 

empírico, onde o próprio referencial teórico fornecerá a base inicial de conceitos para o 

estabelecimento de categorias temáticas. Sub-categorias também podem emergir dos 

discursos, pois juntas, categorias e subcategorias, contem todas as unidades de registro, 

classificando-as por semelhança à medida que forem encontradas (BARDIN, 2010).  

A categorização agrupa os elementos e impõe certa organização às mensagens, 

pois cada categoria se constitui por um termo chave que indique o significado central do 

conceito que se pretendeu captar.  O conjunto de categorias deverá apresentar exclusão 

mútua, homogeneidade, exaustividade, validade e objetividade.  A exclusão mútua 

significa que um mesmo dado não pode ser incluído em mais de uma categoria.  A 

homogeneidade possibilita que a organização das categorias seja fundamentada em um 

único princípio de classificação, ou seja, o tema, neste estudo.  A exaustividade busca a 

categorização de todo o corpus e a validade garante que todas as categorias criadas 

sejam significativas e úteis aos objetivos propostos.  Por último, a objetividade ou 

fidelidade atende ao critério que um conjunto de categorias possua regras de 

classificação explicitadas com clareza, de modo que possam ser aplicadas 

consistentemente ao longo de toda a análise. (BARDIN, 2010). 

 A interpretação dos dados obtidos é realizada estabelecendo articulações com o 

aporte teórico da pesquisa.  Para facilitar a interpretação, a análise é construída 

cruzando as categorias e sub-categorias e os informantes, os quais não são identificados 

para garantir seu anonimato. 

Já o método observacional baseiou-se na atuação do pesquisador como 

instrumento de pesquisa e na documentação do mundo que ele observou.  Durante o 

processo de observação sistemática não participativa, o pesquisador compareceu a cada 

USF da amostra e observou a organização do espaço no ambiente, as características dos 

sujeitos participantes e o conjunto específico das atividades realizadas pelas equipes do 

NASF segundo o roteiro de observação (Apêndice 04).  Estas anotações foram 

registradas no diário de campo e forneceram o registro escrito da observação, sendo 
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apenas o material bruto desta fase do estudo. A partir daí, o pesquisador realizou a 

filtragem, decodificação e atribuição de sentido aos dados, tornando-os significativos, 

fazendo-se possível a explicação daquilo que foi observado (MARCONI; LAKATOS, 

2006; POPE; MAYS, 2009). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este protocolo de pesquisa foi submetido à Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Nor te (UFRN)e aprovado sob o parecer 

15720/2012 (Anexo 1).    

Todas as entrevistas realizadas nesse estudo foram previamente autorizadas 

pelos indivíduos (Apêndice 5), conforme recomenda a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) – princípios éticos (BRASIL, 1997), através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Para todos os indivíduos da amostra, o 

propósito e a justificativa foram explicados e o anonimato de suas declarações foi 

assegurado. 

 

 

 



33 

 

5 RESULTADOS  E DISCUSSÃO  

  

 Foram respondidos 100% dos questionários não ocorrendo nenhuma recusa em 

participar do estudo.  

 A Tabela 1 ilustra a distribuição da amostra por gênero e idade, onde percebe-se 

que o gênero feminino esteve mais presente nas três categorias entrevistadas.  

 

Tabela 1 – Distribuição de profissionais do NASF, ESF e usuários, segundo gênero e idade. 

Macaíba/RN, 2013. 

 GÊNERO 
TOTAL 

 MASCULINO  FEMININO   

                   IDADE  
           (média em anos) 

N %  N % N % 

   NASF            32 03 25,00  09 75,00 12 100,00 

   ESF               37 20 33,33 
 

40 66,66 60 100,00 
 

   Usuários        31 15 7,50 
 

185 92,20 200 100,00 
 

TOTAL 38 13,97  234 82,03 272 100,00 

 

 

 Quanto a qualificação/escolaridade dos participantes do estudo, 75% dos 

profissionais dos NASF e 52% dos profissionais das ESF possuem pós-graduação, e 

37% dos usuários possuíam o ensino médio completo. O tempo médio de atuação em 

saúde pública dos profissionais do NASF é de 6 anos e das ESF 10 anos. Acerca da 

renda familiar dos usuários entrevistados, 54% recebem entre 1 e 2 salários-mínimos e o 

número médio de residentes por casas é de 3 a 4 pessoas.  

 A seguir os resultados e discussão foram apresentados seguindo a ordem dos 

itens avaliados nas questões fechadas (Tabelas 2, 3 e 4) e nas questões abertas dos 

questionários (Tabelas 5, 6 e 7), a apresentação dos dados coletados pela observação 

sistemática não participante e finalmente as sugestões para melhoria do serviço (Tabela 

8).  
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5.1 PARTICIPAÇÂO, INTEGRAÇÃO E RESOLUTIVADE DO NASF NA ROTINA 

DAS USF 

 

De acordo com as respostas dos participantes do estudo, 100% dos integrantes 

das equipes do NASF avaliaram como boa ou excelente  sua própria atuação dentro das 

ESF, 75% dos profissionais das ESF declararam que o NASF foi bem aceito na rotina 

das Unidades de Saúde (Tabela 2).  

 A implantação de uma equipe com novos profissionais agrupando-se a outras 

estruturadas há mais de dez anos no município foi e continua sendo uma tarefa 

desafiadora. Algumas rotinas são mudadas e desconfortos são gerados, mas o principal 

é que as equipes dos NASF convivem harmonicamente dentro das USF de Macaíba. 

Nesse sentido, experiências exitosas foram relatadas nas cidades de João Pessoa-

PB (COSTA, 2011), Governador Valadares-MG (BARBOSA et al., 2010), 

Florianópolis-SC  (ANDRADE et al., 2012), Olinda-PE (MENEZES, 2011) e São 

Paulo-SP (SILVA et al., 2012) onde desafios também foram superados e as ações do 

NASF vem sendo adaptadas as ESF como um processo em construção que se supera dia 

a dia. 

A integração do NASF às atividades desenvolvidas em sua área de cobertura foi 

aprovada por 73% dos profissionais das ESF e por 100% de todos os integrantes do 

NASF (Tabela 2). Diante disso podemos observar que apesar das diferentes formações 

profissionais há um alto grau de articulação e compartilhamento de ações entre os 

profissionais nas unidades de saúde, o que é primordial para o estabelecimento da 

interdisciplinaridade no processo de trabalho e na capacidade do cuidado de toda a 

equipe (BRASIL, 2011; ANDRADE et al., 2012).    

A literatura relata que, para haver a relação interdisciplinar, são necessárias 

atitudes entre os profissionais, como o respeito e o reconhecimento da importância de 

cada profissão, tolerância, aceitação de sugestões, respeito às limitações de cada 

profissão, comprometimento com o sistema, atitude de mudança, humildade, ética, 

liderança e empatia. Com a prática destas atitudes, existirá uma maior integração entre 

as profissões, gerando tratamentos mais eficazes (VERAS et al., 2007; MENDES; 

LEWGOY; SILVEIRA, 2008). 
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Tabela 2 – Avaliação da participação, integração e resolutividade do NASF nas USF, segundo 

os profissionais do NASF e da ESF. Macaíba/RN, 2013.  

ITENS AVALIADOS 

NASF ESF 

N (%) N (%) 

Participação do NASF na rotina das USF     

Excelente 04 33,3 03 05 

Bom 08 86,7 42 70 

Regular - - 12 20 

Ruim - - 03 05 

Integração do NASF às atividades das ESF 

Excelente - -  3 5 

Bom 12 100 41 68,3 

Regular - - 14 23,3 

Ruim - - 02 3,3 

Resolutividade das ações do NASF nas ESF   

Excelente 5 41,7 3 5 

Bom 7 58,3 40 66,7 

Regular - - 13 21,6 

Ruim - - 4 6,6 

 

 

A maioria dos profissionais das ESF (72%) afirmaram que as equipes do NASF 

apresentavam um bom e excelente poder de resolutividade. Quanto aos próprios do 

NASF, todos também declararam uma boa e excelente resolutividade de suas ações 

(Tabela 2). 

A resolutividade observada foi reconhecida por proporcionar melhoras na saúde 

de toda a comunidade. Este fato pode está relacionado a associação das ações de caráter 

individual com as de caráter coletivo. Segundo Merhy (2000), a responsabilidade da 

equipe não se limita nunca às quatro paredes da unidade de saúde, implica em impactar 

os problemas e trazer respostas reais que alterem o quadro de saúde da área de 

abrangência. 
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5.2  PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO NASF E DA ESF 

 

O planejamento das equipes de saúde é fundamental para que as atividades 

sejam realizadas de acordo com os objetivos, além de permitir que os profissionais 

atuem com mais efetividade e eficiência (SAUPE; CUTOLO; SANDRI, 2007). 

No âmbito do planejamento apesar de 83% dos entrevistados do NASF 

afirmarem que realizam reuniões com essa finalidade, somente 36% dos profissionais da 

ESF confirmam a realização dessas reuniões, o que mostra uma certa discordância entre 

os profissionais do NASF e da ESF. De acordo com Menezes (2011) há a necessidade 

de manter as reuniões das equipes NASF/ESF para discussão das atividades 

desenvolvidas e a construção do planejamento anual de saúde. 

Segundo Teixeira (2002), para um planejamento eficaz as equipes precisam 

conhecer as mudanças demográficas, sociais e as necessidades de cada comunidade. 

No que se refere à Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças, o planejamento 

deve ser estratégico como uma forma de se antecipar aos possíveis obstáculos que 

surgirão quando se pretenda passar da situação existente para a desejada (ACIOLE, 

2007). Portanto, é de suma importância que as equipes NASF-ESF planejem suas ações 

em conjunto para que aquelas efetividade e eficiência mencionadas anteriormente sejam 

alcançadas. 

 

 

5.3 ACESSO, PROMOÇÃO À SAÚDE E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM AS 

AÇÕES DO NASF 

 

Dos usuários entrevistados, 72% relataram fácil acesso ao atendimento 

promovido pelo NASF e 62% dos entrevistados afirmaram que são  realizadas visitas 

domiciliares do NASF quando solicitadas (Tabela 3). Esses dados mostram que com a 

cobertura das ESF pelo NASF, os indivíduos além de deixaram de se deslocar do seu 

bairro ou da zona rural para serem atendidos no centro de referência do município, 

deixaram também de chegar muito cedo para conseguir uma ficha de atendimento 

devido às grandes filas. Para Giovanella et al. (2009),  a acessibilidade da população aos 

serviços de saúde se constitui no principal atributo da atenção primária.  
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 Nesse contexto o acesso aos serviços públicos de saúde é um direito 

contemplado a cada indivíduo pela Legislação que criou o SUS (BRASIL, 1990)  e  isto 

é concretizado no município de Macaíba.  

 

Tabela 3  – Avaliação do acesso, promoção à saúde e satisfação com as ações do NASF, 

segundo os usuários. Macaíba/RN, 2013.  

ITENS AVALIADOS 
USUÁRIOS 

N (%) 

Facilidade no atendimento do NASF    

Sim 144 72 

Não 56 28 

Visita Domiciliar realizada pelo NASF   

Sim 124 62 

Na maioria das vezes           12 6 

Às vezes 12 6 

Poucas vezes 14 7 

Não  38 19 

Frequência de atividades educativas e preventivas do NASF   

Semanalmente - - 

Quinzenalmente 20 10 

Mensalmente 88 44 

Semestralmente 56 28 

Nunca 36 18 

Satisfação com as ações do NASF nas USF   

Muito Satisfeito 70 35 

Satisfeito 112 56 

Indiferente 10 5 

Pouco Satisfeito 8 4 

Insatisfeito - - 
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Em relação à participação dos profissionais do NASF em atividades educativas, 

preventivas e de promoção a saúde nas Unidades e na comunidade, 44% dos usuários 

entrevistados relataram que mensalmente a equipe se envolve nessas ações, conforme 

visto na Tabela 3.  

Corroborando com Ditterich, Gabardo e Moysés (2009), em que a equipe deve 

desenvolver, de maneira conjunta e integrada, ações preventivas e de promoção da 

qualidade de vida na comunidade, além de intervenções para recuperação e reabilitação 

da saúde, o NASF em Macaíba, tanto na unidade de saúde quanto nos demais espaços 

comunitários externos, associa a atuação clínica e técnica às práticas de saúde na 

coletividade.  

Quanto a satisfação dos usários em relação as ações do NASF na sua 

comunidade, observamos que 91% dos usuários do NASF estão satisfeitos com os 

serviços de saúde recebidos (Tabela 3). Segundo Lewis (1994), pacientes satisfeitos são 

mais leais com os profissionais e ficam mais susceptíveis a cooperar com o tratamento 

proposto. A satisfação do usuário é considerada uma meta a ser alcançada pelos 

serviços, devendo, portanto, ser pesquisada visando aperfeiçoamento no sistema de 

serviços de saúde (PASCOE, 1983; BRASIL, 2005). 

 

 

5.4 PROFISSIONAIS DO NASF MAIS REQUISITADOS 

 

Os entrevistados apontam que os profissionais do NASF mais solicitados são: 

ginecologista, seguido pelo pediatra, nutricionista, psiquiatra e demais (Tabelas 4).  

Devido a grande maioria dos usuários que frequentam as USF de Macaíba serem 

do gênero feminino e em idade fértil é de se esperar que os profissionais mais 

requisitados sejam o ginecologista e o pediatra. 
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Tabela 4 – Distribuição dos profissionais do NASF mais requisitados pela comunidade, segundo 

os profissionais do NASF, da ESF e os usuários. Macaíba/RN, 2013.  

PROFISSIONAIS DOS NASF 

MAIS REQUISITADOS PELA 

COMUNIDADE 

NASF ESF USUÁRIOS 

N (%) N (%) N (%) 

Ginecologista 4 33,3 24 40 100 50 

Pediatra 4 33,3 17 28,3 50 25 

Nutricionista 2 16,7 9 15 20 10 

Psiquiatra 2 16,7 7 11,7 14 7 

Psicóloga - - 2 3,33 6 3 

Assistente Social - - 1 1,67 4 2 

Fisioterapeuta - - - - 4 2 

Educador Físico - - - - 2 1 

Total 12 100 60 100 200 100 

 

5.5 CONTRIBUIÇÃO DO NASF 

 

Quanto à análise das falas dos sujeitos entrevistados através das questões abertas 

do questionário foram realizadas leituras do material textual, para em seguida 

empreender-se o processo de categorização, segundo Bardin (2010) e Bauer, Gaskell 

(2002). Após a leitura do material coletado, as respostas foram analisadas segundo 

pontos convergentes e agrupadas de acordo com categorias pós-estabelecidas. 

Foram selecionadas somente as falas mais relevantes das declarações dos 

entrevistados para ilustrar a análise de cada categoria e subcategoria adotadas (Figura 

2). Os participantes do estudo expressaram suas opiniões a respeito de possíveis 

mudanças (contribuições satisfatórias ou insatisfatórias) que o NASF pôde lhes trazer. 

Garantindo o anonimato de cada depoimento, os indivíduos foram identificados através 

de suas falas com nomes científicos de espécies da flora nordestina. 
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Figura 1 – Processo de Categorização 

Figura 2 - Processo de Categorização.  Macaíba/RN, 2013. 

40 
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5.5.1 Contribuição do NASF segundo os seus profissionais  

 

Os profissionais do NASF não apontaram nenhuma contribuição insatisfatória, 

fato compreensível considerando a dificuldade que o ser humano tem de proceder 

autoavaliação. 

Para tal seria preciso o distanciamento e a neutralidade, difícil de exercer quando 

se fala de si. Portanto, houve apenas nesse caso a categoria contribuição satisfatória. 

 

Tabela 5 – Categorias e subcategorias de análise segundo as respostas dos profissionais do 

NASF. Macaíba/RN, 2013. 

CATEGORIAS N % SUBCATEGORIAS N % 

Contribuição  

Satisfatória  

do NASF 

12 100 

              Atendimento 10 83,3 

              Resolutividade 5 41,11 

              Promoção a Saúde 4 33,3 

 

 Todos os profissionais do NASF afirmaram que a implantação de suas equipes 

foi de suma importância para o município. Nessa pesquisa, estes profissionais avaliaram 

suas próprias atividades desenvolvidas e relataram que elas contribuem positivamente 

na Atenção Básica (AB). Como se observa na Tabela 5 estes foram classificados em 

subcategorias destacando o atendimento, a resolutividade e a promoção à saúde, e 

relacionaram quais são as contribuições trazidas. 

Na subcategoria Atendimento observa-se que cerca de 83% dos profissionais do 

NASF declararam que eles promovem um atendimento especializado e multidisciplinar 

nas Unidades de Saúde da Família e consideraram que é um atendimento compartilhado 

com as ESF, onde há troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando 

experiência para os profissionais das ESF e do NASF, com ênfase em estudo e 

discussão de casos e situações, realização de projeto terapêutico singular, orientações, 

espaços de reuniões, bem como consultas e intervenções conjuntas.  
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1 

 

 

 

 

Quanto a subcategoria Resolutividade aproximadamente 41% dos profissionais 

do NASF a descreveram como uma das principais contribuições de sua equipe à ESF. 

Apesar do município só possuir 2 equipes do NASF para atuar na comunidade, as falas 

dos profissionais apontaram a existência de ações resolutivas  para os  problemas de 

saúde dos munícipes. Além da já mencionada transformação do atendimento, este é 

resolutivo, segundo as falas dos entrevistados, graças a interdisciplinaridade entre as 

equipes NASF/ESF.  

 

 

 

 

 

No que tange a subcategoria Promoção à Saúde, cerca de 33% dos profissionais 

do NASF responderam que isto foi uma das contribuições trazidas por eles, 

considerando que a promoção à saúde em Macaíba acompanha o mesmo norteamento 

do documento “Diretrizes do NASF” do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), ou seja, 

não é compreendida apenas como um conjunto de procedimentos que informam e 

capacitam  indivíduos, ou que buscam controlar as condições de saúde em grupos 

populacionais específicos. Ao contrário, o referido documento descreve que a maior 

contribuição da promoção à saúde a profissionais e equipes é a compreensão de que os 

 
 

“Realizamos atendimento multidisciplinar, com 

discussão ampliada dos casos.” 

Piptadenia zehntneri 

 

“Fazemos atendimento com profissionais 

especialistas capacitados para atuar em diversas 

áreas.” 

Piptadenia macrocarpa 

 

 

 
 

“Apoio na resolutividade de casos que demandem 

intervenção especializada.” 

                              Schinus terebenthifolius  

 

“Contribui na resolutividade da demanda em que o 

clínico não consegue solucionar” 

        Verbena sp 
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modos de viver de homens e mulheres são produtos e produtores de transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais (BRASIL, 2009).  

As equipes dos NASF realizam ainda atividades de educação em saúde, de 

caráter contínuo e holístico, não se limitando somente a grupos previstos pelo 

Ministério da Saúde. Incluem também a formação de grupos de artesanato e alcoolistas 

na tentativa de incluir a comunidade em suas ações. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Contribuição do NASF segundo os profissionais da ESF 

 

 Nessa mesma grande categoria, agora na visão dos profissionais da ESF 

aparecem a contribuição satisfatória e a contribuição insatisfatória com suas respectivas 

subcategorias (Tabela 6). 

 

Tabela 6  – Categorias e subcategorias de análise segundo as respostas dos profissionais da ESF. 

Macaíba/RN, 2013.  

CATEGORIAS N % SUBCATEGORIAS N % 

Contribuição 

Satisfatória  

do NASF 

47 78,3 

Suporte especializado 32 68,1 

Resolutividade 22 36,7 

Promoção à Saúde 14 23,3 

Contribuição 

Insatisfatória  

do NASF 

13 21,7 

Processo de trabalho 

 Desorganizado 
12   20 

Profissional com  

pouca resolutividade 
4 6,7 

Falta de envolvimento 
3    5 

Total 60 100    

 
 

“O NASF dá suporte assistencial e técnico pedagógico 

na comunidade com programas educativos de acordo 

com cada demanda.” 

Gomphrena pohlii 

 

“Realiza ações de promoção à saúde e de prevenção 

de doenças.” 

Schinopsis brasiliensis 
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Como contribuição satisfatória do NASF podemos observar que as respostas 

analisadas dos profissionais das ESF, 78% se enquadram nessa categoria, ou seja, para a 

maioria dos profissionais entrevistados, o NASF é visto como um fator importante à 

ESF, gerando três subcategorias (Suporte Especializado, Resolutividade e Promoçao à 

Saúde) que na sua descrição mostram quais são as contribuições trazidas. 

Sobre a subcategoria Suporte Especializado, esta se relaciona diretamente ao 

apoio matricial que o NASF oferece tanto na retaguarda assistencial quanto no suporte 

técnico-pedagógico às equipes de referência, objetivando ampliar as possibilidades de 

realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e 

profissões (BORGES; JAPUR, 2005). 

  Segundo Rivera e Artmann, (2010), o apoio matricial procura construir e ativar 

espaço para comunicação ativa e para o compartilhamento de conhecimento entre 

profissionais de referência e apoiadores, implicando sempre na construção de um 

projeto terapêutico integrado, o que é relatado nas falas de 68% dos entrevistados nesta 

subcategoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a subcategoria Resolutividade, pôde-se perceber que ela está presente nas 

ações do NASF no município. Ela está associada não somente à realização de 

atendimentos compartilhados, mas também às atividades de promoção à saúde na 

comunidade, onde as equipes atendem e prestam o cuidado além da USF e com isso 

buscam impactar os problemas e trazer respostas reais que alterem o quadro de saúde da 

“Proporciona um melhor atendimento na clínica 

especializada apoiando as ações da atenção básica e 

definindo condutas com maior grau de complexidade.” 

Caesalpinia pyramidalis 

 

“Diminui a demanda reprimida, reduzindo a 

quantidade de encaminhamentos para centros de 

referência, além da integração e solidariedade para 

com a ESF e vice-versa.” 

Cassia ferruginea 

 

“Permitem melhor acompanhamento de casos crônicos 

e facilitam a reabilitação” 

Neoglasiovia variegata 
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área de abrangência, o que segundo Merhy (2000) é uma responsabilidade de todos da 

equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne a subcategoria Promoção à Saúde, aproximadamente 23% dos 

profissionais das ESF responderam que a promoção à saúde foi uma das contribuições 

trazidas das equipes dos NASF as USF de Macaíba, pois a promoção da saúde é 

fundamental para organizar o trabalho vinculado à garantia de direitos de cidadania e à 

produção de autonomia de sujeitos e coletividades.  

Na promoção à saúde se desenvolvem ações cotidianas que preservam e 

aumentam o potencial individual e social de forma a eleger vidas mais saudáveis. Ações 

que ocorrem tanto ao nível da clínica quanto na realização e/ou condução de grupos 

participativos sobre as suas necessidades específicas ou na comunidade (BRASIL, 

2009). 

 

 

 

 

 

 
 

“O NASF contribui na medida em que soluciona as 

demandas das  especialidades médicas, além de 

colaborar com a promoção à saúde na realização de 

atividades educativas.” 

Baccharis genisteloidis 

 

“Traz resolutividade dos problemas com cuidado, 

competência, participação e comprometimento.” 

Cnidoscolus phyllacanthus 

 

“É uma referência mais ágil com contra-referência 

adequada para as clínicas médicas” 

Ficus sp 

 

“Complementa as ações educativas com foco nas 

diversas áreas profissionais.” 

Inga sp 

 

“Conscientiza a população referente às questões 

nutricionais, de atividades físicas, dos atendimentos 

ginecológicos, psiquiátricos, pediátricos, entre outros.” 

Hymenaea courbaril 

 

“A maior contribuição em meu ponto de vista é na 

colaboração junto a ESF em atividades educativas” 

Sida paniculata 

 



46 

 

As respostas que se enquadraram na categoria contribuição insatisfatória do 

NASF representaram 21,7% das declarações dos profissionais das ESF.  Para uma 

pequena parte dos entrevistados, o NASF não foi capaz de trazer contribuições 

satisfatórias (Tabela 6).  As subcategorias relatadas a seguir explicarão os  pontos  

negativos em relação à insatisfação. 

Na subcategoria Processo de trabalho desorganizado observa-se através das falas 

de 20% dos profissionais das ESF que não há uma organização no processo de trabalho 

das equipes do NASF. E os principais pontos ressaltados são o não cumprimento de 

horário e o não planejamento do cronograma junto às equipes de ESF. 

Como já mencionado anteriormente na avaliação do planejamento das ações 

NASF/ESF, deve haver um forte investimento no processo de planejamento entre as 

equipes, para que as suas ações causem realmente o impacto esperado nos níveis de 

saúde da comunidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

No que se refere a subcategoria Profissional com pouca resolutividade apenas 

6,7% relatou  insatisfação quanto às ações de alguns dos profissionais do NASF.  

Todavia, dependendo do caso, a resolução do problema não depende só do 

profissional envolvido e sim de uma rede de serviços que se não estiver devidamente 

organizada compromete o fluxo das ações. Por exemplo, no caso especifico da 

assistente social, sua resolutividade irá depender de sua interação com outras 

instituições como: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Ministério 

Público, entre outros. 

Da mesma forma outros profissionais como o psiquiatra, além do fato de 

depender de uma rede de serviços funcionais está sujeito a uma grande demanda 

“[...] Chegam atrasados, desmarcam em cima da hora 

e fazem calendários aleatórios que sequer tenta ser 

próximo ao já instituído na equipe da ESF.” 

Mimosa hostilis 

 

“[...] Se viessem com mais frequência, cumprissem o 

calendário e tentassem realizar atividades nos dias em 

que o público alvo se faz presente na ESF a 

contribuição seria favorável.” 

Bromélia laciniosa 
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(famílias adscritas de 20 ESF e pacientes dos 2 CAPS), e não é suficiente de resolver 

todos os casos de forma adequada. Cria-se então uma demanda reprimida para algumas 

especialidades. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Sobre a subcategoria Falta de envolvimento com equipes das ESF uma pequena 

parcela dos profissionais das ESF se queixa disso que, mais uma vez, pode ser ratificado 

pela não realização de planejamento conjunto. Ressalta-se a necessidade de uma maior 

integração entre NASF e ESF e isso pode ser estimulada pelos gestores municipais que 

coordenem esses processos, pois a intenção é possibilitar a troca de saberes e práticas, 

gerando experiência para os profissionais envolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.5.3 Contribuição do NASF segundo os seus usuários 

 

Continuando a análise da grande categoria “Contribuição do NASF”, nesse 

momento do ponto de vista dos usuários, a Tabela 7 mostra as categorias e respectivas 

subcategorias. 

 

“[...] Retirando os médicos e a nutricionista os outros 

profissionais são poucos resolutivos.” 

Algarrobos 

 

“[...] Psiquiatra com pouca disponibilidade.” 

Persea americana 

 

 

“O NASF deveria dá continuidade a ESF, devendo 

está envolvida com cada equipe de forma mais 

efetiva.” 

Anacardium occidentalis 

 

“A equipe do NASF deve está inserida nos 

momentos que for solicitada para participar 

efetivamente com todas as equipes da ESF.” 

Cereus gounelli 
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Tabela 7 – Categorias e subcategorias de análise segundo as respostas dos usuários do NASF. 

Macaíba/RN, 2013.  

CATEGORIAS N % SUBCATEGORIAS N % 

Contribuição  

Satisfatória  

do NASF 

192 96 

Bom Atendimento 108 54 

Resolutividade 43 21,5 

Competência Profissional 33 16,5 

Acesso Favorável 10 5 

Acolhimento 9 4,5 

Contribuição 

Insatisfatória do NASF 
8 4 

Atendimento Inadequado 7 3,5 

Acesso Insuficiente 3 1,5 

Total 200 100    

 

 

De todas as respostas analisadas, 96% delas se enquadraram na categoria 

Contribuição Satisfatória, o que significa dizer que para a grande maioria das pessoas 

entrevistadas, o NASF é visto como ponto positivo e que foi capaz de trazer mudanças 

para o seu cotidiano.  As subcategorias descritas a seguir relacionam quais as 

contribuições trazidas. 

Na subcategoria Bom Atendimento, foram levadas em consideração as 

declarações de 54% dos indivíduos que afirmaram que as melhorias para saúde 

decorrentes das ações do NASF eram devidas a um bom atendimento.  

A forma de atendimento da equipe compreende uma prática humanizada, onde o 

paciente é ouvido e reconhecido pelo nome e isto está de acordo com os princípios de 

atendimento das equipes do NASF (BRASIL, 2009).   

A satisfação junto aos serviços resulta em uma maior adesão dos usuários ao 

tratamento, através das questões de vínculo e inter-relação profissional-paciente-família 

e das respostas às necessidades de saúde do paciente.  
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Com relação a subcategoria Resolutividade, está ressaltada pelos usuários como 

um dos fatores importantes do NASF. Percebe-se diante das falas que o beneficio 

trazido tem uma abrangência sobre a comunidade, onde não só um ou outro consegue 

sanar seus problemas de saúde, mas a comunidade como um todo tem oportunidades de 

ter seus problemas solucionados. 

Esta resolutividade está ilustrada nas falas dos entrevistados do NASF e ESF. 

Portanto, se a própria comunidade percebe esta resolutividade, isto confirma que as 

ações desenvolvidas pelas equipes realmente impactam de forma positiva no município.  

 

 

 

 

 

 

 

“O atendimento é ótimo, ligam para saber como estão 

os pacientes, tem interesse de vê os resultados dos 

exames.” 

Aristida elliptica 

 

“Ela me examinou muito bem e passou os exames 

necessários quando eu estava grávida e com 

sangramento.” 

Atalea speciosa 

 

“O pediatra mostrou e explicou tudo, me deixando 

mais tranquila e segura. Orientou muito a medicação. 

A ginecologista passa muitos exames detalhados para 

passar o remédio correto. A nutricionista me orientou 

sobre opções de alimentação, principalmente quando 

eu estava grávida, pois tive diabete” 

Caesalpinia echinata 

 

“Fui bem atendida e percebi o comprometimento 

dos profissionais quanto a resolutividade do meu 

problema." 

Cereus jamacaru 

 

“Diante do problema que eu tinha não tive dúvida 

da competência do profissional para resolvê-lo.” 

Chloris orthonoton 

 

“Atendimento com atenção recebendo todas as 

orientações necessárias, suprindo as minhas 

necessidades.” 

Cocos coronata 

 
 



50 

 

A respeito da subcategoria Competência Profissional, os usuários do NASF 

fizeram uma avaliação acerca dos profissionais que os atendiam, distinguindo, de um 

lado, a sua competência técnico-científica, relacionando-a com sua capacidade 

profissional em estabelecer um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz e, de outro 

lado, a sua habilidade em se relacionar com eles próprios em termos de empatia, de 

cordialidade e de estabelecer uma relação humanizada.  

A interação profissional/paciente é importante para o estabelecimento de uma 

relação de confiança.  Assim, ações de saúde devem ser direcionadas de modo a 

compreender e solucionar o problema do paciente fragilizado pela doença que procura o 

serviço (OLIVEIRA; MATTOS; SOUZA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se na subcategoria Acesso favorável que o acesso aos serviços de saúde 

é um direito contemplado a cada individuo pela Legislação que criou o SUS (BRASIL, 

1990). Com a cobertura do município de Macaíba  pelo NASF, os indivíduos deixaram 

de se deslocar ao centro do município, para serem atendidos na sua própria comunidade. 

Isto pôde ser observado pelos usuários que percebem este acesso facilitado.  

Especificamente em relação aos serviços do NASF, o acesso da população a 

estes serviços se dá através de demanda organizada, onde cada paciente em tratamento 

já é agendado para sua próxima consulta e também através de demanda espontânea 

incluindo o atendimento a urgências. 

 

“ Os profissionais são nota 10! Quando tomamos os 

medicamentos que eles passam num instante ficamos 

bons.” 

Cariniana estrellensis 

 

“São profissionais maravilhosos que nos atende muito 

bem. O pediatra do meu filho e o psiquiatra da minha 

mãe.” 

Copernicia cerifera 

 

“[...] Passam confiança para nós, escuta bem o 

paciente, são gentis e atenciosos.” 

Dioclea grandiflora 

 

“A consulta não é demorada para marcar, não é 

difícil ser atendida.” 

Eugenia uniflora 

 

“[...] Temos fácil acesso aos profissionais do 

NASF.” 

Gardenia jenipa 

 

 



51 

 

Na subcategoria Acolhimento observa-se que o acolhimento é realizado pelas 

equipes do NASF, o que denota a postura dos trabalhadores da unidade para o 

atendimento das necessidades de saúde do usuário. Essa postura, conforme percebida 

pelos entrevistados, permitiu a constatação de fatores que revelam a qualidade do 

atendimento como: boa recepção, respeito ao usuário, relação humanizada e bom 

desempenho profissional. O acolhimento consiste na humanização das relações entre 

trabalhadores e serviço de saúde com seus usuários. (RAMOS; LIMA, 2003). 

Segundo Gomes e Pinheiro (2005), a aproximação das equipes com os usuários, 

consequentemente amplia o conhecimento sobre as peculiaridades da comunidade e 

suas necessidades, focando assim o trabalho, de forma a sanar ou minimizar os 

problemas emergentes. As falas a seguir ilustram muito bem essa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a Categoria Contribuição Insatisfatória do NASF, emergiram duas 

subcategorias (Atendimento inadequado e Acesso insuficiente). 

Na subcategoria Atendimento inadequado uma minoria dos usuários 

entrevistados (3,5%) declarou que não recebeu um atendimento adequado por alguns 

profissionais do NASF.  

Este fato é comum  na relação profissional/paciente. Muitas vezes, um paciente 

que está mais fragilizado em uma consulta e sente uma atenção mínima dispensada pelo 

profissional à ele ou ainda por uma falta de cordialidade ou de sensibilidade à 

experiência de seu sofrimento pode gerar este tipo de insatisfação.  

 
 
 

“O acolhimento foi ótimo. Foi um bom atendimento 

com cuidado e carinho.” 

 Melocactus bahiensis 

 

“A ginecologista é bem atenciosa, desempenha um 

atendimento humanizado e é bastante receptiva.” 

Gaya aurea 

 

 “São profissionais calmos, dão total assistência e 

atenção, desempenham um ótimo acolhimento, 

deixando os seus problemas de lado.” 

Guillandina echinata 
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Sobre a subcategoria Acesso insuficiente pode-se perceber que mesmo com a 

ampliação da oferta de serviços oferecida pelo NASF, esta ainda é insuficiente pois a 

demanda acumulada é demasiadamente grande,  gerando  insatisfação em alguns 

usuários com relação ao acesso, bem como uma demanda reprimida para algumas 

especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA NÃO PARTICIPANTE 

 

 

Foram realizadas no município de Macaíba/RN visitas às Unidades de Saúde da 

Família, com a finalidade de observar o cotidiano das equipes do NASF. Esse processo 

foi realizado por meio de observação sistemática não participante, onde um observador, 

que não o pesquisador, esteve presente em turnos alternados e duas vezes em cada uma 

das 20 unidades de saúde (10 USF na zona rural e 10 USF na zona urbana), nos dias de 

atendimento do NASF. 

Seguindo o roteiro de observação (Apêndice 5), pôde-se constatar que todos os 

profissionais das USF do município de Macaíba/RN (médicos, enfermeiros, cirurgiões-

dentistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários de 

saúde) cumprem  40 horas semanais. O  número médio de famílias cadastradas da zona 

rural é de 807 famílias e na zona urbana 1050 famílias, com 80% de cobertura 

“Não, não gostei devido a atenção que ao meu ponto 

de vista ficou a desejar.” 

Herissantia tiubae 

 

“[...] A pediatra não fiquei satisfeita, ela é um pouco 

grossa.” 

Labatia ramiflora 

 
 

“Tive dificuldade para conseguir ficha para o 

atendimento.” 

Licania tomentosa 

 

“Achei muito difícil ficha para o psiquiatra e 

psicólogo.” 

Malpighia rutilans 
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municipal. Há 11 USF com estrutura no modelo preconizado pelo Ministério da Saúde 

(MS) e 2 USF a serem entregues ainda em 2013.  

Os serviços de saúde prestados aos usuários são realizados com consultas pré- 

agendada,  o atendimento é curativo e de promoção à saúde, ocorrendo visitas 

domiciliares do NASF quando demandadas pelas ESF. Não foram observadas reuniões 

entre as equipes (NASF/ESF).  

Na sala de espera da maioria das ESF, sempre foi mencionado pelos usuários a 

pouca frequência das equipes do NASF nas Unidades de Saúde, pois, segundo eles, 

cada profissional só comparece uma vez por mês em cada USF. 

Diante dos dados obtidos pela observação sistemática, pôde-se verificar que os 

dados coletados anteriormente pelos questionários puderam ser ratificados. A maioria 

dos usuários que comparecem às USF são realmente do gênero feminino havendo 

necessidade de implementar ações estratégicas voltadas à saúde do homem. 

A demanda é alta e, por sua vez, há necessidade de investimento na ampliação 

do número de equipes do NASF, da oferta de medicamentos e do processo regulatório 

(marcação e resultados de exames). 

Em relação à participação do NASF na rotina das USF, sua integração às ações 

das ESF, o acesso facilitado aos usuários e a realização de atividades de promoção à 

saúde, verificou-se que os dados coletados pela análise dos questionários condizem com 

a realidade do município. 

Outro ponto verificado pela observação sistemática foi a necessidade de 

planejamento das ações entre as equipes NASF e ESF. Isto pôde ser percebido pela 

ausência de reuniões de planejamento nas USF durante as visitas realizadas e pela 

observação do cronograma de atividades das equipes  na recepção das unidades que era, 

por vezes, descompassado ou desencontrado da programação das ESF. 

 

5.7 SUGESTÕES PARA MELHORAR A ATUAÇÃO DO NASF 

 

 

A maioria dos usuários entrevistados (88%) sugeriram alternativas para melhorar 

a ação do NASF no município de Macaíba. A Tabela 8 condensa essas sugestões. 
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Tabela 8 – Sugestões dos usuários do NASF. Macaíba/RN, 2013. 

SUGESTÕES N % 

Ampliação do N° de Equipes 160 80 

Reorganização do processo de  trabalho 22 11 

Ampliação da oferta de medicamentos 6 3 

Melhoria na regulação 5 2,5 

Outras sugestões  4 2 

Sem necessidade de melhorias 24 12 

 

 

 

Sobre a ampliação do Número de Equipes, essa foi uma sugestão da grande 

maioria dos usuários (80%), pois com a ampliação das equipes do NASF, poderia 

melhorar o acesso da comunidade aos serviços, aumentar o quantitativo de profissionais 

e a frequência deles nas Unidades de Saúde da Família. Hoje em Macaíba contamos 

com 2 equipes do NASF para 20 ESF, o que é pouco e insuficiente para o porte do 

município. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quanto à sugestão de Reorganização do processo de trabalho, apesar dos 

usuários entrevistados terem um entendimento das equipes do NASF, a carga horária 

desses profissionais é semelhante aos profissionais da ESF, ou seja, 40 horas semanais. 

“Se houvesse outra equipe do NASF melhoraria o 

atendimento, visto que é uma demanda muito 

grande para essas equipes do NASF que comporta 

vários PSF.” 

Mimosa barbadetiman 

 

“Aumentar o número de médicos no NASF para 

aumentar o número de fichas, pois são poucas 

fichas para muita gente e atender mais urgências, 

não só fichas marcadas.” 

Moquilea tomentosa 

 

“Aumentar o número de profissionais e melhorar a 

frequência deles nas Unidades para dá conta da 

demanda.” 

Psidium guajava 
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 Além disso, as equipes desenvolvem de maneira conjunta e integrada, ações 

preventivas e de promoção da qualidade de vida na comunidade, bem como 

intervenções para recuperação e reabilitação da saúde, tanto na unidade de saúde quanto 

nos demais espaços comunitários, associando a atuação clínica, técnica profissional e 

operacional, e as práticas de saúde na coletividade. As falas a seguir ilustram essa 

sugestão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No que se refere à Ampliação da oferta de medicamentos, verificou-se que  

existe uma carência de medicamentos no serviço público e isso está relacionado à falta 

de recursos e de planejamento dos serviços. No entanto, é de responsabilidade do 

gestor, o suprimento de medicamentos de acordo com os critérios epidemiológicos e 

cabendo aos usuários a cobrança desse suprimento através do controle social e 

ouvidoria. As falas a seguir revelam essa problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange à Melhoria na regulação assim como a ampliação na oferta de 

medicamentos, a regulação também depende da aplicação de recursos e investimentos 

“Como são muito solicitados, gostaria que viessem 

mais vezes e cumprissem com o cronograma quando 

marcado pelo posto.” 

Radlkoferella eichleri 

 

“Que os profissionais chegassem mais cedo a 

Unidade para começar o atendimento.” 

Richardella parviflora 

 

“Vir mais vezes a Unidade de Saúde para fazer 

mais atividades educativas, principalmente com 

pacientes hipertensos e diabéticos.” 

Stryphnodendron adstringens 

“Não deixar faltar medicamentos nas Unidades de 

Saúde.”  

Talisia esculenta 

 

“Aumentar a quantidade de medicamentos, pois 

falta bastante medicação.” 

 Syagrus coronata 
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nas ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e intervenção para o 

aperfeiçoamento do processo regulatório pelos gestores locais. Da mesma forma, o 

controle social e ouvidoria são importantes ferramentas para que os usuários possam 

exigir o que necessitam. Segundo Trad e Bastos (1998), o controle social fortalecido 

intervem na modificação da qualidade dos serviços. 

  Através da Central de Regulação Municipal, a gestão assume a responsabilidade 

pela organização do acesso dos usuários do SUS às consultas e exames/procedimentos 

especializados a fim de garantir um atendimento integral, humanizado e equânime, 

conhecendo a demanda por serviços de saúde e disponibilizando, de forma ordenada, a 

oferta existente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No tópico de Outras Sugestões as falas dos usuários nos mostram fragilidades no 

serviço, como problemas na logística, devido ao número de carros ser  insuficiente para 

o deslocamento dos profissionais do NASF para as ESF da zona rural.  

Outra sugestão importante para reflexão e sensibilização da gestão municipal foi 

a necessidade de disponibilizar o atendimento uma vez por semana das 17h às 20h, 

voltado para a saúde do trabalhador. Sabe-se que, a maior parte dos usuários atendidos 

pelas ESF é composta por mulheres e crianças. Os homens que, em sua maioria na 

comunidade, são responsáveis pela renda familiar, trabalham o dia inteiro dificultando o 

acesso aos serviços de saúde. Observem as falas que ilustram esse tópico. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Agilizar a marcação e os resultados dos exames, são 

muito demorados.” 

Vitellaria eichleri 

 

“Melhorar a questão dos resultados dos exames 

solicitados pelos profissionais do NASF.” 

Tibouchina granulosa 

 

 

“Melhorar a quantidade de carros para deslocar os 

profissionais.” 

Ziziphus joazeiro 

  
“Ter profissionais uma vez por semana que atenda da 

17 as 20hs..” 

Mangifera indica 
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No tocante ao grupo de usuários (12%) que afirmaram “Não precisa melhorar a 

atuação do NASF”, relatando que estão satisfeitos com a sua forma de atuação. As falas 

seguintes ilustram essa situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, observou-se que há necessidade de 

se avaliar os serviços de saúde pública. Os dados foram muito importantes e melhor será 

se a gestão implantar a avaliação como rotina nos diversos setores de saúde, 

promovendo o aperfeiçoamento no atendimento e na qualidade dos serviços de saúde 

prestados (CONTRANDIOPOULOS, 2006; FELISBERTO, 2006; HARTZ, 2002). O 

que segundo Donabedian (1990), a avaliação é um processo dinâmico, que envolve 

fatores sociais, tendo como um dos principais problemas a falta de ação para mudar a 

realidade com base no que foi avaliado (PISCO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acredito que não é necessário mudar nada, pois a 

quantidade de atendimento é boa e estou satisfeita 

com o trabalho desempenhado .” 

Spondias tuberosa 

 

“Não precisa melhorar nada, tá tudo bom.” 

Cocos nucifera 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Foi possível avaliar a contribuição das Equipes do NASF no município de 

Macaíba/RN por meio da análise de questionários aplicados aos profissionais do NASF 

e das ESF e aos usuários da comunidade assistida; e dos resultados da observação 

sistemática não participante realizada nas USF do município.  

De acordo com as informações coletadas, verificou-se uma boa aceitação da 

atuação das equipes do NASF pela maioria dos profissionais das ESF, os quais 

relataram participação do NASF na rotina das USF, sua integração as atividades das 

equipes das ESF, suas ações resolutivas e de caráter de promoção à saúde. 

Em relação aos profissionais dos NASF, estes também relataram contribuição 

positiva aos serviços de saúde do município, por participarem ativamente na rotina das 

USF, integrando-se as atividades das equipes das ESF e desenvolvendo ações 

resolutivas com atividades de educação em saúde.  

Para os usuários do serviço de saúde de Macaíba, o NASF trouxe garantia de 

melhor acesso a esses serviços, com atendimento especializado, resolutivo e acolhedor.  

A observação sistemática não participante ratificou os dados obtidos pelos 

questionários, em relação a participação do NASF na rotina das USF, sua integração as 

ações das equipes das ESF, o acesso facilitado aos usuários nos serviços e a realização 

de ações de promoção à saúde.  

Foi percebida a necessidade de implementar ações voltadas a saúde do homem, 

investimentos na ampliação do número de equipes do NASF, na maior oferta de 

medicamentos, no aperfeiçoamento do processo regulatório de exames e no 

planejamento conjunto entre as equipes NASF/ESF.  

A existência de melhorias trazidas pelo NASF à comunidade foi percebida por 

todos que integraram esse estudo, o que justifica a manutenção, continuidade e 

ampliação destas equipes no município de Macaíba e a extensão dessa política pública 

para os demais municípios do país. 

Destaca-se a contribuição do NASF na atenção à saúde realizada pela ESF e na 

efetivação do SUS. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESF   

 

1. Gênero 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

2. Idade _____ 

 

3. Função: 

 

1) Médico 

2) Enfermeiro  

3) Cirurgião-Dentista 

 

4. Grau de instrução: 

 

1) Superior completo 

2) Aperfeiçoamento 

3) Especialização 

4) Mestrado 

5) Doutorado 

Alguma Pós-Graduação em Saúde 

Pública? _______ 

 

 

5. Tempo de Formado: ______ 

 

6. Tempo de atuação em Saúde Pública?  

____________ 

 

7. Como descreveria a participação do 

NASF na rotina já estruturada das ESF?  

(    ) Excelente     

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

8. Como descreveria a integração entre 

as ações da equipe do NASF e as 

atividades desenvolvidas nas ESF? 

(    ) Excelente    

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

 

 

 

9. Como descreveria a resolutividade 

das ações do NASF nas ESF?    

 

(    ) Excelente     

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

10. Há reuniões de planejamento em 

equipe (NASF e ESF) para definir 

prioridades, critério de avaliação dos 

trabalhos e resolução de conflitos? 

 

(    ) Sim    

(    ) Não 

 

11. Para qual profissional do NASF 

você encaminha mais seus pacientes? 

 

(    ) Educador físico                               

(    ) Fisioterapeuta 

(    ) Ginecologista                                         

(    ) Psicólogo 

(    ) Pediatra                                             

(    ) Nutricionista 

(    ) Psiquiatra                                             

(    ) Farmacêutico 

(    ) Assistente Social 

 

12. Qual contribuição a equipes do 

NASF proporciona dentro da sua ESF? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_____________________________
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APÊNDICE 02 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF 
 

1. Gênero  

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

2. Idade _____ 

 

3. Função: 

1) Médico 

2) Psicólogo 

3) Fisioterapeuta 

4) Assistente Social 

5) Nutricionista 

6) Farmacêutico 

7) Educador Físico 

 

4. Grau de instrução: 

1) Superior completo 

2) Aperfeiçoamento 

3) Especialização 

4) Mestrado 

5) Doutorado 

Alguma Pós-Graduação em Saúde 

Pública? _______ 

 

5. Tempo de Formado: ______ 

 

6. Tempo de atuação em Saúde Pública? 

_________Tempo de atuação no 

NASF?________ 

 

7. Como descreveria a participação do 

NASF na rotina já estruturada das ESF?  

(    ) Excelente     

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

8. Como descreveria a integração entre 

as ações da equipe do NASF e as 

atividades desenvolvidas nas ESF? 

(    ) Excelente    

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

9. Como descreveria a resolutividade 

das ações do NASF nas ESF?    

 

(    ) Excelente     

(    ) Bom      

(    ) Regular     

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 

 

10. Há reuniões de planejamento em 

equipe (NASF e ESF) para definir 

prioridades, critério de avaliação dos 

trabalhos e resolução de conflitos? 

 

(    ) Sim     

(    ) Não 

 

11. Qual o profissional do NASF mais 

requisitado pela comunidade? 

 

(    ) Educador físico                               

(    ) Fisioterapeuta 

(    ) Ginecologista                                         

(    ) Psicólogo 

(    ) Pediatra                                             

(    ) Nutricionista 

(    ) Psiquiatra                                            

(    ) Farmacêutico 

(    ) Assistente Social 

 

12. Qual contribuição a equipe do 

NASF proporciona dentro das ESF? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 



66 

 

APÊNDICE 03 

QUESTIONÁRIO COM OS USUÁRIOS 
 

 

1. Gênero 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

2. Idade _____ 

 

3. Grau de instrução: 

1) Analfabeto 

2) Fundamental incompleto 

3) Fundamental completo 

4) Médio incompleto 

5) Médio completo 

6) Superior incompleto  

7) Superior completo 

 

4. Renda Familiar 

(    ) Menos de 1SM 

(    ) De 1 a 2 SM 

(    ) De 3 a 4 SM 

(    ) Mais de 5 SM 

(    ) Não tem 

 

5. Qual o numero de pessoas na 

residência? ______________________ 

 

6. Como você se sente após a 

implantação do NASF na sua USF?  

(    ) Muito satisfeito 

(    ) Satisfeito 

(    ) Indiferente 

(    ) Pouco satisfeito 

(    ) Insatisfeito 

 

7. É fácil ser atendido pelo NASF? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

8. Com que freqüência os profissionais 

do NASF participam de atividades 

educativas e preventivas na sua 

comunidade? 

(    ) Semanalmente  

(    ) Quinzenalmente 

(    ) Mensalmente 

(    ) Semestralmente 

(    ) Nunca 

 

 

9. Há visita domiciliar do NASF na sua 

área quando solicitado pela ESF? 

(    ) Sim 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) As vezes 

(    ) poucas vezes 

(    ) Não 

 

10. Qual o profissional do NASF mais 

requisitado pela sua família? 

(    ) Educador físico                               

(    ) Fisioterapeuta 

(    ) Ginecologista                                         

(    ) Psicólogo 

(    ) Pediatra                                             

(    ) Nutricionista 

(    ) Psiquiatra                                             

(    ) Farmacêutico 

(   ) Assistente Social 

 

11. Você ficou satisfeito quando foi 

atendido pelo NASF? Sim ou Não? 

Justifique. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

12. Alguma sugestão para melhorar a 

atuação do NASF na sua comunidade? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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APÊNDICE 04 

 

ROTEIRO PARA VISITA EM UNIDADE DE SAÚDE - ESF 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 Data: 

 Unidade de ESF: 

 Endereço: 

 Horário de atendimento: 

 Número de famílias cadastradas: 

 Atores envolvidos nas ações da unidade: 

 Serviços prestados aos usuários:  

 Tipo de atendimento realizado (recuperação, promoção e proteção): 

 Tipo de demanda da unidade (agendada ou demanda espontânea) 

 Equipe de trabalho do NASF presente na ESF: 

 Profissionais da ESF presentes na Unidade: 

 Há visitas referenciadas pela ESF? 

 Há reuniões da equipe ESF-NASF para planejamento? 

 Área totalmente coberta? 

 Estrutura da unidade: adequada ou não? 

 Principais dificuldades observadas nos serviços prestados? Qual o ponto crítico? 
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APÊNDICE 05 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Esclarecimentos 

        Este é um convite para participar da pesquisa: Avaliação das ações do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) em Macaíba/RN. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa que 

é coordenada pela professora Íris do Céu Clara Costa. O estudo é relevante porque visa analisar e 

descrever as características do atendimento dos profissionais do NASF nesta cidade. Nessa investigação 

cientifica, serão realizadas entrevistas com auxílio de questionários e os dados individuais não serão 

divulgados em nenhuma hipótese garantindo o seu anonimato, mas os resultados da pesquisa ajudarão a 

melhor compreender a problemática que estamos investigando.  

  A participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir de participar a qualquer 

momento, sem que isso lhe traga prejuízo ou penalidade. Os riscos relativos à sua participação são 

mínimos e relacionados somente a algum constrangimento que você possa sentir durante a entrevista. Os 

benefícios que você terá serão diretos, onde você contribuirá como sujeito ativo no processo de trabalho 

das Unidades de Saúde e indiretos, relacionados à organização mais efetiva dos serviços de saúde. Não 

haverá nenhum pagamento pela participação na pesquisa, mas poderá haver ressarcimento caso haja 

alguma despesa para participar da pesquisa. Poderá haver indenização se ficar provado algum dano para 

o participante no decorrer da pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários 

    Caso decida aceitar o convite irá responder um questionário, com questões abertas e fechadas, 

apresentado pela própria pesquisadora, fora de seu horário de trabalho.      

       Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer, dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Jane Suely de Melo Nóbrega, no endereço Av. Senador Salgado 

Filho, 1787, Lagoa Nova ou pelo telefone 3215-4133/ 9998-8980 ou ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUOL no endereço Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis ou pelo telefone 3342-5003. 

 Consentimento Livre e Esclarecido - Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: 

Avaliação das ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em Macaíba/RN. 

 

Participante da pesquisa:  

 

Nome_____________________________________________________________ 

Assinatura ou impressão dactiloscópica _________________________________ 

 

Pesquisador responsável: Jane Suely de Melo Nóbrega.   

Assinatura: ________________________________________________________ 

     

 

 

 


