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Resumo: Este artigo faz uma análise das ações realizadas 

pelos assistentes sociais que atuam nos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família - Nasf da Região Norte Central do Paraná, a 
partir do relato que os profissionais realizaram da sua prática. 
Percebeu-se que o trabalho dos assistentes sociais no Nasf, 
centra-se em práticas de apoio a situações de cunho social e o 
que tem aferido legitimidade para sua inserção no trabalho das 
equipes de saúde da família, são as práticas propositivas 
nesse campo. Indica a importância de ampliar a ação dos 
assistentes sociais no processo de trabalho institucional. 
 

 Palavras Chave: Núcleo de Apoio a Saúde da família, Serviço Social, Saúde da 
Família, Trabalho Profissional. 

.  

 Abstract:  

 This article analyzes the actions taken by social workers who in 
the support for family health  - Matrix Support. Family Health - 
NASF the North Central Region of Paraná , from the report that 
professionals made their practice . It was felt that the work of 
social workers in NASF , focuses on practices to support 
situations of a social nature and what is measured legitimacy to 
their inclusion in the work of family health teams, are the 
purposeful practices this social field. It indicates the importance 
of increasing the action of social workers in the institutional 
work process. 
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Os Núcleos de apoio à Saúde da Família – NASFs surgem no Brasil como uma 

estratégia para dar apoio e suporte ao processo de trabalho das equipes de saúde da 

família, visando ampliar a resolutividade das ações em saúde, inserindo uma série de 

profissionais que, a priori, não estavam contemplados no rol de profissões das equipes 

mínimas das mesmas. 

Entre os profissionais com possibilidades de inserção nas equipes Nasf está o 

assistente social que tem uma presença histórica na política de saúde, em sua maior parte 

no campo da alta complexidade e na execução final da política. Destacamos a ausência de 

discussões no âmbito profissional da atuação do assistente social no trabalho com as 

características exigidas pelo Nasf, ausente na literatura especializada, bem como nos 

Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde (CFESS, 2010).  

Este artigo é parte do resultado de uma pesquisa de caráter qualitativo realizado com 

assistentes sociais da Mesoregião Norte Central do Paraná1 que atuavam em núcleos de 

apoio à saúde da família. Desde a implantação do Programa, o trabalho tem sido realizado a 

partir das diretrizes nacionais que oferecem suporte ao trabalho profissional por meio da 

lógica de áreas estratégicas e diretrizes básicas. Nesse sentido esse artigo se propõe a 

analisar as principais ações que os profissionais referem executar no cotidiano do trabalho e 

sua aproximação com a proposta dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família apresentadas 

nas diretrizes nacionais. 

 

1.1. DESENVOLVIMENTO  

1.2. A construção de ações pelo serviço social no âmbito do NASF 

 
O formato do papel a ser utilizado é A4 (210x297 mm), com as seguintes margens: 

superior, inferior, direita e esquerda com 2,5 cm, espaçamento de um e meio (1,5cm) entre 

as linhas do texto. Cabeçalho e rodapé devem estar respectivamente a uma distância de 

0,5cm das bordas superior e inferior da página. Todo o artigo deve ter alinhamento 

justificado (exceto título, autores, tabelas e figuras, que são centralizados), com recuos 

                                                
1
 A mesorregião Norte Central Paranaense, formada pela união de 79 municípios agrupados em oito 

microrregiões (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2012). Segundo 
dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (BRASIL 2012), nessa região existem sete cidades 
com equipes NASFs. Conforme informações obtidas junto aos municípios, existem assistentes sociais na 
composição das equipes de quatro municípios. Há variações em relação ao número de assistentes sociais no 
município, sendo que em um município de médio porte havia cinco assistentes sociais e nos pequenos somente 
um. No total, a região comporta oito assistentes sociais e, a partir da aceitação dos profissionais, chegamos a 
seis sujeitos. No momento de realização da pesquisa, os municípios eram orientados por meio da portaria nº 
154, de 24 de janeiro de 2008, que limitava a inserção do NASF a munícipios que tinham no mínimo três equipes 
de saúde da família, fator que possibilitava a adesão de 16 municípios na realidade estudada. Essa limitação foi 
alterada pela portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que flexibiliza o limite populacional para adesão ao 
NASF. 
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esquerdo e direito iguais a zero. Os Núcleos de apoio à saúde da família surgem no Cenário 

Nacional na perspectiva de operar ações de qualificação das práticas em saúde, ampliando 

a resolutividade do cuidado por meio da inserção de especialistas no cotidiano das práticas 

em saúde. As equipes NASF devem ser compostas por profissionais de diferentes áreas 

que não sejam coincidentes com os que compõem a equipes mínima da Estratégia de 

Saúde da Família, quais sejam: Assistente Social; Profissional de Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico 

Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta 

Ocupacional; Médico Geriatra;  Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com 

formação em arte e educação.  

A atuação desses profissionais tem como referência as Diretrizes Nacionais 

apresentadas pelo Ministério da Saúde em 2009 (BRASIL 2009), tais diretrizes apresentam 

informações genéricas a respeito da implantação do NASF e as atribuições de seus 

componentes e uma atuação a partir de núcleos estratégicos de atuação e vincula o 

trabalho à Lógica da Educação Permanente em Saúde que, com inspirações da educação 

Popular propõe uma nova estratégia de formação dos trabalhadores em saúde por meio da 

sistemática problematização da realidade organizacional que passa pelas dificuldades 

enfrentadas no trato com as demandas dos usuários dos serviços de saúde, bem como o 

modo como as instituições estão organizadas para responder a essas demandas2. Outra 

perspectiva que fundamenta o trabalho do NASF é o apoio matricial que possui aspectos 

similares à Educação Permanente e objetiva criar linhas de transversalidade nos serviços de 

saúde a partir da realidade vivenciada pelos trabalhadores, ampliando a capacidade 

cuidadora e qualificando o trabalho a partir da inserção de atores no cotidiano do trabalho 

em saúde. (CAMPOS, 1999). 

Outro conjunto de ações que devem compor o trabalho dos núcleos se refere à 

problematização do processo de trabalho das unidades apoiadas, nesse sentido algumas 

referências atribuem a essa atuação a nominando de apoio institucional.  As construções em 

torno do apoio institucional, o entendem como dispositivo para análise e mudanças dos 

processos de trabalho em saúde, tem como um dos marcos a Política Nacional de 

Humanização (BRASIL, 2004), a qual nasce visando também enfrentamentos dos modos de 

gestão tradicionais e aponta elementos teórico metodológicos para sua implementação. O 

apoio institucional, seria a inserção de atores, calcados na lógica de democracia 

institucional, para ampliar a capacidade de análise e reflexão dos coletivos, construindo 

espaços de cogestão no planejamento e avaliação, do processo de trabalho, ao passo que 

inclui os trabalhadores, flexibiliza os processos de decisão institucional, coloca em xeque 

                                                
2
 Uma análise sobre a atuação profissional do assistente social em de Educação Permanente em Saúde pode 

ser encontrada em: Santos, Bettiol E Carvalho (2011) 
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assimetrias de poder, valorizando e estimulando a autonomia dos trabalhadores, assim 

possibilita qualificar os processos de produção de saúde (PASCHE e PASSOS (2010), 

OLIVEIRA, (2011)). 

 

Entre as dificuldades existentes na implementação de politicas sociais, há a 

necessária superação das divisões profissionais que tendem a apresentar traços cada vez 

mais corporativistas, cada uma exigindo seu espaço de atuação bem delimitado. Esse 

entendimento se torna basilar para organizar os agentes da categoria profissional em torno 

da autodefesa e interesses próprios e imediatos, culminando nas disputas entre as 

categorias por espaços de poder e postos de trabalho. Montaño (2011) destaca ainda, que 

essa postura tem relação com a produção histórica das políticas sociais, baseadas num 

processo de pulverização social, uma construção fragmentada com respostas parciais, que 

inviabiliza uma estratégia totalizante na realidade social. Na política de saúde, esse 

problema é evidente, pois o trabalho é essencialmente coletivo e, portanto não pode ser 

entendido como propriedade privada de nenhum profissional, embora é sabido e estudado a 

supremacia do poder médico dentre esses trabalhadores (MINAYO, 1991) 

Nas atividades construídas pelos assistentes sociais, não foi percebida a defesa da 

profissão no sentido de resguarda intransigente de atribuições, ou tentativa de reserva de 

mercado. Identificou-se uma tendência em ampliar as ações das equipes de referência para 

interpretações que ultrapassassem a questão biológica. Essa demanda foi percebida pelos 

sujeitos e reafirmada pelas solicitações feitas pelas equipes aos assistentes sociais. Tal 

tendência se repõe na relação com os membros da equipe NASF, além de descortinar a 

realidade e suas múltiplas mediações, o assistente social tem sido chamado a dar 

proposições às questões identificadas no modo de viver das famílias atendidas.  

Olhar para além das questões de cunho biológico é, ainda, uma fragilidade para os 

trabalhadores das chamadas ciências da saúde, visto a sua formação técnica hegemônica, 

que tem poucas ou nulas aproximações com temas da área social (SHERER; MARINO; 

RAMOS, 2005). Essa perspectiva de atuação se remete à particularidade do assistente 

social, forjada por meio de sua formação acadêmica e da construção sócio-histórica de sua 

instrumentalidade. Nesse sentido, o assistente social tem sido inserido no NASF, em função 

das ações em que, historicamente, tem se debruçado e produzido resultados significativos.  

 

“Eu acho que são as situações de violência de drogas, às vezes a gente dá apoio muito 
para o CTA e para policlínica que atende os casos de tuberculose e hanseníase, 
normalmente tuberculose é usuário de bebida alcoólica” (A.S.1).  

 

No contexto das atividades realizadas pelos assistentes sociais que compõem a 

pesquisa realizada identificamos que a s ações de apoio que têm tido maior expressão no 
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trabalho do NASF, localizam-se na inserção em atividades rotineiras das equipes de saúde 

da família; nelas, os profissionais imprimem contribuições por meio de suas habilidades e 

conhecimentos. Tais conhecimentos são pré-existentes às atividades dos NASFs, e estão 

eminentemente ancorados nos conhecimentos técnicos próprios da profissão, contudo há 

referências à construção de novas habilidades no decorrer do processo, inclusive com os 

outros membros da equipe de saúde da família e NAsf, tal fator tem potencialidades de 

fortalecer as ações de caráter interdisciplinar. 

Destacam-se a participação nas reuniões da equipe de referência e as ações 

coletivas diretas com os usuários, em geral, agrupados por patologia ou necessidades 

semelhantes, tais como grupo de pacientes com diabetes e/ou hipertensão, transtornos 

depressivos entre outros. Tais atividades estiveram presentes em todos os depoimentos 

demandando um processo de trabalho intenso e uma pactuação de agenda entre a equipe 

NASF e os trabalhadores da unidade, assim como um processo de coresponsabilização 

pela condução das atividades coletivas e dos casos clínicos. 

  Com relação às ações coletivas, o trabalho desencadeado está focado, 

sobretudo, na produção e execução de oficinas pedagógicas. Quanto a essas atividades é 

importante destacar sua potência no sentido de coletivizar a ideia do processo de saúde e 

doença, ou seja, a atuação nos espaços coletivos direciona para um entendimento que a 

saúde de uma população não se restringe às vicissitudes da vida pessoal e/ou escolhas 

individuais, mas como resultado de um processo social e econômico, entendimento que 

fundamenta também o projeto ético- político profissional do assistente social e, portanto 

propício para atuação do deste profissional. Cabe destacar, contudo que a metodologia por 

si só não é suficiente para que esse ideário se concretize é necessário um posicionamento 

político do profissional para sedimentar essa lógica na atuação coletiva, do contrário ela 

tende a ser inócua.  

É importante ressaltar ainda que nesse conjunto de atividades, ficou evidenciada a 

postura profissional que operava no sentido de atuar como complementação ao trabalho das 

equipes de referencia3. Isso porque parte-se do entendimento que o trabalho do Nasf deve 

ser suporte às equipes de saúde da família visando à valorização de sua capacidade 

cuidadora e a responsabilização e protagonismo na efetivação de ações efetivas junto aos 

                                                
3 A equipe ou profissional de referência são aqueles que têm a responsabilidade pela condução de um caso 

individual, familiar ou comunitário. Objetiva ampliar as possibilidades de construção de vínculo entre profissionais 
e usuários. O termo responsabilidade de condução refere-se à tarefa de encarregar-se da atenção ao longo do 
tempo, ou seja, de maneira longitudinal, à semelhança do preconizado para equipes de saúde da família na 
atenção básica. O conceito de equipe de referência pressupõe a adoção de lógica análoga para profissionais que 
trabalhem em policlínicas ou hospitais, como é o caso de terapeutas ocupacionais, psiquiatras e psicólogos que 
trabalham em centros de apoio psicossocial; de infectologistas, enfermeiros e assistentes sociais no programa de 

DST/AIDS; de ortopedistas, cirurgiões e enfermeiros em departamentos de trauma etc.”. (CAMPOS e 
DOMITTI, 2007 p. 400) 
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usuários por meio da criação de vínculos, e a incorporação de novas práticas no âmbito do 

trabalho em saúde. 

  No tocante à discussão, em reuniões de equipes, os profissionais do NASF 

são solicitados a realizar acompanhamento in loco de situações mais complexas em que as 

equipes de saúde da família têm dificuldade de lidar, em geral, por meio de visitas 

domiciliares conjuntas, que são concretizadas, essencialmente, na companhia dos Agentes 

Comunitários de Saúde, em seguida, ocorrem novos contatos com as equipes, a fim de 

colocar em debate as impressões do profissional do NASF.  

Nessas atividades cabe destacar novamente o papel do profissional do NASF no 

sentido de ser suporte para as equipes o que está fundamentado também nas diretrizes 

para implantação e atuação dos Nasf (BRASIL 2009) que estabelece que os núcleos não 

sejam porta de entrada para a rede de atenção à saúde do município, não obstante o 

modelo de reunião e problematização do modo de viver das famílias, mediados por sua 

inserção social, tais fatores dialogam com a lógica do Nasf de qualificar as práticas de saúde 

por meio da criação de linhas de transversalidade, já que no processo de problematização, 

os saberes não estão hierarquizados, mas assumem caráter complementares.  

A atuação a partir de um processo de trabalho estabelecido e legitimado, 

anteriormente, pelas equipes de saúde da família é avaliada pelos profissionais como uma 

estratégia importante para a construção de vínculos e sedimentação do Nasfs no cotidiano 

do trabalho. É potente, ainda, para horizontalizar as relações, uma vez que o profissional 

vive os êxitos e frustrações da ação cotidiana, assim como dotar a relação de processos que 

induzem um trabalho criativo e produtor de cuidado, de modo mais qualificado e efetivo. 

 

“[...] é um trabalho fantástico, eu acho que não poderia ter um lugar de atuação em que eu 
pudesse ver tanto potencial no serviço social” (A.S.2). 

  

Entre as atividades propostas pelas Diretrizes para implantação dos Nasfs, cujo 

serviço social teria um papel de protagonista está a atuação no fomento à participação 

social e controle social, elemento que figura também nos Parâmetros, para atuação do 

Assistente Social na Saúde (CEFESS, 2010). Atuações dessa natureza figuraram entre as 

atividades realizadas pelos assistentes sociais, sujeitos desta pesquisa, em uma perspectiva 

de apoio e participação em reuniões de conselhos locais e municipais de saúde. Em alguns 

relatos, os profissionais aludem que estavam disponíveis para dar encaminhamentos às 

demandas individuais que emergiam nas reuniões dos conselhos, mas não citam ações de 

fomento à participação social, o que pode ser explicado pelo fato de, nos locais onde os 

profissionais atuam, a participação popular ocorrer regularmente nos espaços dos conselhos 

locais de saúde, demandando, naquele momento, movimentos de aproximação e 

acompanhamento. Pode-se entender também que as diversas ações realizadas enquanto 
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NASF e sua novidade no campo de práticas do assistente social na saúde se sobressaiam 

às práticas historicamente engendradas, nesse caso, à atuação junto ao controle social. 

Contudo, percebemos que esses profissionais reconhecem a participação popular e o 

controle social como um espaço potente, e que devem ser apropriado ao contexto das 

ações do NASF, não somente na atuação do assistente social que ali atua, inclusive como 

uma estratégia para fortalecer o NASF como política municipal e ampliar suas possibilidades 

de atuação. 

Na perspectiva apontada pelas diretrizes nacionais é possível o entendimento que o 

NASF deve, na medida em que se insere no cotidiano do trabalho das equipes saúde da 

família, operar ações do campo institucional. Nessa perspectiva os assistentes sociais têm 

relatado dificuldades de inserção dada pela estrutura dos serviços de saúde que por vezes 

se expressa com características protocolares difíceis de serem transpostas e pela ausência 

de aproximações com esse tipo de debate. Houveram  ações que favoreceram o  debate 

institucional quando eram pautas em programas estaduais4 ou Federais5 que tinham como 

elemento fundante o processo de trabalho em saúde e devido suas características, as quais 

solicitavam certos movimentos que as equipes de saúde da família não tinham domínico 

favoreceu o trabalho do NASF e possibilitou uma ação na discussão do processo de 

trabalho, os profissionais avaliaram positivamente essa inserção que, embora frágil tem 

potencial para ser ampliada construída possibilidades de ampliar o debate institucional, a 

organização e a qualificação do processo de trabalho, uma vez que melhorar o atendimento 

sem um processo de mudança na lógica institucional tem resultados limitados, portanto esse 

é um campo em que os profissionais devem ampliar suas possibilidades de intervenção. 

 

2.1 CONCLUSÃO 

 

O trabalho realizado pelos assistentes sociais no NASF pode ser identificado como 

um processo em construção, isso porque a atuação tem se pautado em um conjunto de 

                                                
4
 A política estadual referida pelos sujeitos da pesquisa é o APSUS. Segundo dados da obtidos junto à Web Site 

da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, o APSUS é Programa do governo do estado do Paraná que visa 
instituiR uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), estreitando as relações 
entre o Estado e os Municípios, fortalecendo as capacidades de assistência e de gestão, com vistas à 
implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) na implementação do Sistema Único de Saúde.  

5
 O Programa nacional referido pelos sujeitos trata-se do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica, Instituído em 2011, é um Programa que procura induzir a instituição de processos 
que ampliem a capacidade das gestões federal, estaduais e municipais, além das Equipes de Atenção Básica, 
em ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, de acordo com as necessidades concretas da 
população. O Programa busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 
garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior 
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o 
Brasil. (BRASIL 2013) 
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ações e atividades que têm logrado êxito e legitimidade pela equipe de saúde, possibilitando 

a proposição de novas práticas. Esses fatores favorecem o reconhecimento do esforço dos 

trabalhadores que atuavam antes da chegada do NASF, ao mesmo tempo em que as 

qualifica.  

Os elementos que têm produzido legitimidade no contexto do NASF redundam em 

elementos tradicionais de atuação desse profissional: o trato com o social, que possui um 

grande mérito, afinal, é questão que atravessa o processo de trabalho da atenção básica e 

demandam intervenções das mais diversas áreas. No entanto, percebemos que esse 

profissional precisa ampliar sua atuação, vinculando-a à discussão ao processo de trabalho 

de tal forma a alcançar mudanças no  processo de trabalho. 

A ausência de referências para o trabalho do assistente social revela um importante 

distanciamento entre o que a categoria tem assumido enquanto produção teórica e prática 

na área da saúde e as atividades próprias do NASF. Isso reforça a necessidade deste 

estudo e favorece a aproximação com os conhecimentos próprios do núcleo cuidador, fator 

que pode, também, contribuir para superar o isolamento e a subalternidade profissional, 

bem como a vinculação com projetos políticos que coadunem com os objetivos presentes no 

projeto ético-político do serviço social, tais como projetos de saúde que pretendem criar 

linhas que rompam com o modelo médico-hegemônico. 
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