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Resumo 

O objetivo foi avaliar os Núcleos Ampliados de 

Saúde da Família (NASF) com dados dos ciclos do 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB).  

Introdução 

Para aumentar a resolutividade da APS, o 

Ministério da Saúde (MS) criou, em 2008, os Núcleos de 

Apoio da Saúde da Família (NASF), que passou a ser 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 

(NASF-AB) (MELO et al., 2018). O trabalho do NASF 

baseia-se no apoio matricial à equipe de Atenção Básica 

(eAB) com ações individuais e coletivas (MELO et al., 

2018). Sendo assim, a avaliação contínua é fundamental 

para verificar o impacto do programa, sendo uma das 

formas de se avaliar o desempenho, pelo PMAQ-AB 

(BRASIL, 2015). Nesse contexto, o objetivo do estudo foi 

analisar os indicadores relacionados a gestão e 

processo de trabalho dos NASF na perspectiva da eAB e 

do NASF no Brasil. 

Material e Métodos 

Trata-se de uma série temporal com dados 

secundários da Avaliação Externa do PMAQ-AB. Os 

dados foram obtidos dos módulos II e módulo IV do 2º 

ciclo (2014) e 3º (2017). Foram realizados o teste qui-

quadrado e o teste Mann-Witney (p<0,05) para associar 

os itens de gestão e processo de trabalho (variáveis 

dependentes) e os ciclos (variável independente). 

Resultados e Discussão 

Foram analisados 1.774 NASF no 2º ciclo e 

4.031 no 3º ciclo. Das eAB analisadas, 17.157 tinham 

apoio do NASF no 2º ciclo e 27.213 no 3º ciclo. As eAB 

atribuíram aos NASF notas altas nos dois ciclos e houve  

melhora no 3º. Houve aumento na frequência de 

encontros com a gestão, o que pode proporcionar mais 

debates produtivos (VOLPONI, GARANHANI e 

CARVALHO, 2015). Houve melhora em quase todos os 

itens sobre o processo de trabalho do NASF, sendo a 

maioria das frequências no 3º ciclo acima de 75% dos 

itens avaliados na perspectiva da eAB e de 90% na 

perspectiva do próprio NASF. Considerando o papel do 

NASF no cuidado em saúde (VOLPONI, GARANHANI e 

CARVALHO, 2015), estes resultados demonstram 

planejamento das ações, periodicidade e maturidade ao 

longo do tempo no processo de trabalho do NASF.  

Conclusão 

Houve melhorias na maioria dos indicadores 

relacionados a gestão e processo de trabalho na 

perspectiva da eAB e do NASF, confirmando a 

importância do NASF para o fortalecimento da APS. 
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