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Introdução: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo
Ministério da Saúde (MS) em 2008. No contexto da atenção básica (AB), o NASF é
uma estratégia para ampliar e qualificar o escopo de ações deste nível de complexidade
da atenção e consolidar a capacidade de resolutividade clínica. Devem atuar de
maneira integrada e apoiar as equipes da Equipe de Saúde da Família (ESF), equipes
de AB e de populações específicas como Consultórios na Rua, ribeirinhas e fluviais.
Compostas por diferentes profissionais que atuam apoiando as equipes de saúde da
família, ampliando as ofertas de saúde. Objetivo: Fazer um levantamento bibliográfico
do matriciamento das equipes do NASF, sua atuação na Atenção Básica e articulação
com as Equipes de saúde da família, com o objetivo de melhor conhecer seus trabalhos
e desenvolver um questionário para profissionais da saúde que compõe o NASF para
posterior coleta de dados. Metodologia: Essa é uma pesquisa bibliográfica em bases de
dados (Scielo)  sobre a Política de Atenção básica, NASF, e seu matricialmente. E
desenvolvimento de um questionário para ser utilizado na coleta de dados que será
realizada às equipes do NASF. Resultados: Até o momento foi constatado que a
Política de Atenção Básica tem como atributos o primeiro contato relacionado à
acessibilidade e ao uso de serviços em função de um problema que demande atenção à
saúde (OPAS,2011); o NASF é uma estratégia para ampliar e qualificar o escopo de
ações do nível primário complexidade da atenção e que deve atuar de maneira
integrada e apoiar as equipes da ESF  com o objetivo promover o compartilhamento de
saberes, fortalecido pelos diferentes núcleos de conhecimento das diversas profissões
que compõem as equipes do NASF, ampliar a resolutividade clínica das equipes de
saúde da família, também denominadas de equipes de referência (ER) no atendimento
aos usuários e apoiar as práticas em saúde nos territórios das equipes de Atenção
Básica (BRASIL,2014). A próxima etapa da pesquisa será a coleta de dados, utilizando
o levantamento bibliográfico e o questionário semi-estruturado já elaborados.
Conclusão: Acredita-se que a pesquisa poderá ser um mecanismo de avaliação da 
organização do processo de trabalho entre a AB e o NASF, na região metropolitana, na
perspectiva de identificar como tem funcionado o compartilhamento do trabalho entre
as equipes, no atendimento à população dos territórios das ESF.
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