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Resumo

Resumo

A partir do novo modelo de �nanciamento de custeio da APS em 2019, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) teve seus instrumentos

normativos revogados, interrompendo novos credenciamentos e desobrigando os gestores municipais a manterem suas equipes. No município

de Jardim de Piranhas (RN), o Nasf foi extinto e seus pro�ssionais foram separados e inseridos em cada Unidade Básica de Saúde (UBS),

intitulados como equipe multipro�ssional vinculada à APS. Com a pandemia pelo novo coronavírus, a Atenção Básica (AB) deveria novamente

se organizar. Nesta perspectiva, o presente estudo buscou relatar a experiência e importância de uma equipe multipro�ssional (outrora Nasf)

nas ações da AB para o enfrentamento da pandemia, a partir das informações coletadas através dos livros atas, outros registros e anotações

disponíveis nas UBS, e principalmente do diário de campo re�exivo do pesquisador. As ações implementadas com apoio e atuação direta da

equipe multipro�ssional vinculada à APS fortaleceram os serviços de AB e promoveram respostas efetivas no enfrentamento da transmissão

do novo coronavírus e no manejo da COVID-19. Evidenciou-se a importância do Nasf para uma AB bem estruturada e fortalecida, pois

aumentam seu potencial de enfrentamento e resistência frente aos diversos desa�os sanitários, incluindo os de proporções globais como o

causado pela COVID-19.

Introdução

O Nasf, que a partir da nova Política Nacional da Atenção Básica de 2017, passou a ser intitulado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e

Atenção Básica (Nasf-AB), constitui-se como um dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da AB, ampliando o seu escopo de

ações e sua capacidade de resolutividade clínica (BRASIL, 2017). Contudo, o novo modelo de �nanciamento de custeio da APS (Programa

Previne Brasil) revogou alguns instrumentos normativos do Nasf-AB, de forma a anular sua tipologia e interromper novos credenciamentos

(BRASIL, 2019). Com a autonomia proporcionada pela Nota Técnica nº 3/2020, o gestor do município de Jardim de Piranhas, região seridó do

Rio Grande do Norte (RN), extinguiu o Nasf-AB, porém manteve a lotação dos pro�ssionais nas UBS, intitulando-os como equipe

multipro�ssional vinculada à APS. Em março de 2020 foi declarada a pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19,

sendo logo reconhecida sua transmissão comunitária no Brasil, e com isso, a AB deveria novamente se reorganizar, fortalecer e reinventar,

incluindo a equipe multipro�ssional/Nasf-AB (BRASIL, 2020b).

Objetivos

O presente estudo buscou relatar a importância do Nasf nas ações da Atenção Básica para enfrentamento da pandemia pelo novo

coronavírus, a partir da experiência de uma equipe multipro�ssional vinculada à APS no nordeste brasileiro.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência de uma equipe multipro�ssional vinculada à APS, durante o planejamento,

organização e realização de ações e serviços de enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus no período de abril a agosto de 2020, em

seis UBS do município de Jardim de Piranhas-RN. Para isso, realizou-se uma descrição e análise contextualizada das informações coletadas

nos livros atas utilizados nos registros das reuniões, dos encontros e da execução das ações, de outras anotações disponíveis nas UBS, e

principalmente do diário de campo re�exivo do pesquisador, que foi produzido através da coleta feita pela observação livre dos atores

envolvidos nas ações e pela participação direta do pesquisador, com o intuito de identi�car a importância da equipe multipro�ssional nas

ações das equipes e dispositivos da AB durante o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus, apreendendo as impressões e re�exões

que surgiram neste contexto. Resultados e Discussão A equipe multipro�ssional vinculada à APS apoiou o planejamento e implementação da

reorganização da AB, promovendo espaços de educação permanente e gestão compartilhada nas equipes; quali�cando a recepção,

acolhimento, triagem, �uxo e consultas dos usuários suspeitos/con�rmados de COVID-19; facilitando as transferências para o serviço

hospitalar; participando do comitê municipal intersetorial de prevenção e enfrentamento da COVID-19; apoiando ações de educação em

saúde, a adoção de medidas para reduzir riscos de contaminação no serviço, a incorporação de tecnologias para o atendimento não

presencial para garantir a continuidade da assistência, e a reorganização das salas de vacinas das UBS. Também assumiram, junto às

equipes, o monitoramento dos usuários suspeitos/con�rmados, marcação dos testes e exames, entrega de resultados, processo de

noti�cação, articulação da alta dos usuários con�rmados, planejamento e implementação de barreiras sanitárias, vigilância de usuários do

grupo de risco, e ainda prestaram apoio técnico e institucional para �exibilizar as metas e cumprir os indicadores de saúde que eram critérios

de repasses do incentivo de desempenho do Previne Brasil.

Conclusões / Considerações �nais

Ao longo do avanço da transmissão no novo coronavírus no município de Jardim de Piranhas-RN, foi necessário um processo de

reestruturação e reorganização na AB, e nessa con�guração, a atuação da equipe multipro�ssional vinculada à APS, outrora equipe Nasf,

ainda aliada aos princípios dessa política estratégica, foi essencial para o fortalecimento dos serviços ofertados e reorientação do processo

de trabalho nas UBS. Evidencia-se as possibilidades de atuação e potencialidades do Nasf no fortalecimento da AB, sendo imprescindível que

os pro�ssionais de saúde (re)conheçam e defendam a implementação e continuação de políticas públicas de saúde como essa, especialmente
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no âmbito da AB, que quali�cam o processo de trabalho e cuidado das equipes nas UBS, que se contrapõem à lógica de trabalho restrita aos

núcleos pro�ssionais e que promovam ruptura com a lógica de um modelo de atenção biologicista, tecnicista, fragmentado e sem vinculação

ainda hegemônico nos serviços.
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