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voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 
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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) emergiu em meio aos movimentos políticos e sociais do 

Brasil. Um de seus componentes, a Atenção Básica (AB), inclui a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), cujos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) vinculam-se e possuem, dentre suas 

ações, a atenção nutricional – AN. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ – AB), instituído em 2011, possui a Avaliação Externa (AE) como 

uma de suas fases, podendo seus resultados reorientarem as ações em saúde. Esta investigação 

objetiva avaliar a AN no âmbito do NASF em todo Brasil, a partir da AE do PMAQ – AB. 

Trata-se de estudo transversal e analítico, com abordagem quantitativa e base secundária. 

Dotou-se de sete passos, compostos por análises estatísticas (análise descritiva, teste qui-

quadrado de Pearson e regressão logística binária). As indagações da AE, referentes ao eixo da 

AN, constituíram as variáveis dependentes, enquanto as independentes abarcaram os demais 

eixos, selecionadas após cada passo metodológico. Desconsideraram-se os modelos com 

coeficientes de determinação baixos e as variáveis independentes omissas na regressão. Os 

resultados estão expostos sob medidas de efeito (Odss Ratio – OR). Dentre os principais 

achados, têm-se que o apoio do NASF ao desenvolvimento de ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (VAN) foi favorecido pela disponibilização de consultório compartilhado (OR = 

0,704), análise do número de encaminhamentos equivocados ou desnecessários para atenção 

especializada (OR = 0,749) e monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros 

pontos de atenção (OR = 0,749). O aspecto menos contributivo para as ações de VAN foi o 

apoio à oferta do cuidado às pessoas com doenças crônicas (OR = 6,431), que também competiu 

com ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável – PAAS (OR = 4,634); com às 

voltadas aos agravos relacionados à alimentação e nutrição (OR = 3,862) e à articulação 

intersetorial, para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional – SAN (OR = 3,722). A 

qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção foi o que mais fortaleceu a 

efetivação das ações de PAAS (OR = 0,679). A realização de orientações familiares otimizou 

o desenvolvimento de ações voltadas aos agravos relacionados à alimentação e nutrição (OR = 

0,497). Concernente às ações de articulação intersetorial, para garantia da SAN, destacaram-se 

como elementos propulsores: a existência de cronogramas ou escalas de utilização das salas 

(OR = 0,726), a análise de indicadores de saúde da população do território (OR = 0,706) e o 

monitoramento dos usuários em outros pontos de atenção (OR = 0,787). Mediante a avaliação 

externa do PMAQ – AB, infere-se que a AN fortaleceu-se no escopo da AB, intermediada pelos 



  

 

profissionais do NASF. Todavia, e em consonância com suas diretrizes, ainda se faz necessário 

fortalecer a intersetorialidade, articulação entre profissionais do NASF, equipes de Saúde da 

Família e usuários, assim como a formação voltada ao SUS e a efetivação da Educação 

Permanente. Este estudo pode suscitar a análise de novos ciclos do PMAQ – AB, viabilizando 

a comparação dos resultados e fomento ao planejamento estratégico em saúde.  

 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde. Política Nutricional. Atenção Básica. Acesso aos 

Serviços de Saúde. Qualidade da Assistência à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The Unified Health System (SUS, in portuguese) emerged amidst the political and social 

movements of Brazil. One of its components, Basic Care (AB), includes the Family Health 

Strategy (ESF), whose Family Health Support Centers (NASF) are linked and have, among 

their actions, nutritional care - AN. The National Program for Improving Access and Quality 

of Basic Care (PMAQ – AB), established in 2011, has External Evaluation (AE) as one of its 

phases, and its results can reorient health actions. This research aims to evaluate A within the 

scope of the NASF throughout Brazil, from the AE of the PMAQ – AB. This is a cross-sectional 

and analytical study, with a quantitative approach and a secondary basis. It consisted of seven 

steps, composed of statistical analyzes (descriptive analysis, Pearson's chi-square test and 

binary logistic regression). The AE questions related to the AN axis constituted the dependent 

variables, while the independent ones covered the other axes, selected after each 

methodological step. We disregarded the models with low determination coefficients and the 

independent variables omitted in the regression. The results are exposed under measures of 

effect (Odss Ratio - OR). Among the main findings, NASF support to the development of Food 

and Nutrition Surveillance (VAN) actions was favored by the provision of a shared office (OR 

= 0,704), analysis of the number of erroneous or unnecessary referrals for specialized care ( OR 

= 0,749) and monitoring of follow-up users at other points of attention (OR = 0.749). The least 

contributory aspect of VAN's actions was support to the provision of care for people with 

chronic diseases (OR = 6,431), who also competed with actions to Promote Adequate and 

Healthy Food (PAAS) (OR = 4,634); diseases related to food and nutrition (OR = 3.862) and 

to the intersectoral articulation, to guarantee Food and Nutritional Security – SAN (OR = 

3.722). The qualification of referrals to other points of attention was the one that most 

strengthened the effectiveness of PAAS actions (OR = 0.679). The accomplishment of family 

orientations optimized the development of actions directed to the aggravations related to the 

feeding and nutrition (OR = 0,497). Concerning the actions of intersectoral articulation, in order 

to guarantee SAN, the following elements were highlighted: the existence of schedules or scales 

of use of the rooms (OR = 0,726), analysis of health indicators of the population of the territory 

(OR = 0,706) and monitoring of users at other points of attention (OR = 0,787). Through the 

external evaluation of the PMAQ – AB, it is inferred that the AN strengthened within the AB 

scope, mediated by the NASF professionals. However, and in line with its guidelines, it is still 

necessary to strengthen intersectoriality, articulation among NASF professionals, Family 



  

 

Health teams and users, as well as the training focused on SUS and the implementation of 

Permanent Education. This study can stimulate the analysis of new cycles of the PMAQ – AB, 

making possible the comparison of the results and fomentation to the strategic planning in 

health. 

 

Keywords: Health Evaluation. Nutrition Policy. Primary Health Care. Health Services 

Accessibility. Quality of Health Care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) emergiu em meio a diversas discussões no âmbito 

político e social no Brasil. Sua criação ocorreu atrelada ao desenvolvimento da Constituição 

Federal de 1988, conhecida como “constituição cidadã”, integrando em seus preceitos, no 

Artigo 196: a “saúde direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). O SUS é 

compreendido como uma inovação institucional, com a proposta de fomentar uma assistência 

médico-sanitária integral e de caráter universal, com acesso equânime, organização 

hierarquizada e gestão descentralizada. Firmando-se enquanto princípios norteadores do SUS 

têm-se: universalidade; integralidade; controle social e descentralização (MAIO; LIMA, 2009).  

Programas, Estratégias e Políticas foram criadas, implantadas e implementadas ao longo 

dos anos e, apenas em 2006, em virtude da aprovação da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), através da Portaria nº 648 (BRASIL, 2006a), foram estabelecidas as diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica (AB), posteriormente atualizadas pela Portaria 

nº 2.488/2011 e revisadas pela Portaria nº 2.436/2017 (BRASIL, 2016a, 2017). A PNAB 

resultou da articulação entre diversos atores sociais envolvidos historicamente com o alicerce e 

concretização do SUS, tal qual preconizam suas diretrizes (BRASIL, 2016a). 

A concepção e expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) em todo território 

nacional, visou que esta fosse primordial à estruturação da AB (MALTA et al., 2016). Com 

intuito de ampliar a capacidade da ESF, consolidando a AB, ao ofertar um escopo de ações 

mais abrangente e resolutivas, foi criado pela Portaria 154 do Gabinete do Ministro, de 24 de 

janeiro de 2008, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (OLIVEIRA; ROCHA; 

CUTOLO, 2012; BRASIL, 2016b). 

O trabalho dos profissionais inseridos no NASF deve ocorrer em parceria com os das 

equipes de Saúde da Família (eSF), havendo associação entre as dinâmicas de funcionamento 

de ambas e fortalecimento da interprofissionalidade; o que requer corresponsabilidade e 

desenvolvimento de ações compartilhadas, favorecendo a realização da clínica ampliada na AB 

(OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012; BARROS et al., 2015).  

A prestação de cuidados pelo NASF deve superar a lógica curativa, especializada e 

fragmentada, apesar da composição por diversos núcleos profissionais, incluindo-se, além dos 

aspectos já explanados, o envolvimento dos usuários e a consideração de suas singularidades 

nos projetos desenvolvidos, perpassando-se ainda a educação popular, promoção da saúde e 

humanização (BRASIL, 2009). 
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Associado às diretrizes do NASF, há o campo da alimentação e nutrição, respaldado 

primordialmente na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e na Política ao 

Direito Humano à Alimentação Adequada. Dentre o arcabouço da PNAN, tem-se a organização 

da atenção nutricional (AN), que “compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição 

voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos” 

(BRASIL, 2012a, p. 26) 

A AN deve perpassar a Rede de Atenção à Saúde (RAS), com vistas a conferir amplitude 

e integralidade às ações de alimentação e nutrição, sempre pautadas no perfil epidemiológico 

dos territórios; sendo necessária a articulação com diversos setores e o enfoque na vigilância, 

promoção, prevenção e recuperação da saúde (BRASIL, 2012a; JAIME; SANTOS, 2014; 

JAIME, et al. 2018). 

O explicitado se associa à compreensão de que a AN vincula-se a todas as fases da vida, 

considerando suas especificidades e as singularidades dos indivíduos, bem como a influência 

da família e comunidade no que tange à alimentação e nutrição; devendo-se esta área efetivar-

se junto ao SUS, uma vez que se associa à qualificação, integração, resolutividade e 

humanização da RAS (BRASIL, 2012a). 

Reforça-se que, apesar do nutricionista não ser o único responsável pela organização e 

implementação da AN, a importância de sua inserção baseia-se no cenário atual da 

epidemiologia da população brasileira, ainda permeada por doenças infecciosas, além da 

crescente demanda relativa às doenças crônicas e seus fatores de riscos, vinculados aos hábitos 

e estilo de vida da sociedade moderna e do aumento da violência e morte por causas externas 

(FITIPALDI; BARROS; ROMANO, 2017). 

Nas diretrizes do NASF estão descritos os eixos estratégicos das ações de alimentação 

e nutrição, os quais devem nortear a atuação das eSF, apoiadas pelos profissionais daquele 

núcleo, como: incentivar atividades que promovam práticas alimentares saudáveis, individual 

e coletivamente; participação no desenvolvimento de estratégias que auxiliem na promoção, 

prevenção e monitoramento de demandas assistenciais relacionadas à alimentação e nutrição, a 

citar as doenças crônicas não transmissíveis; realizar, no território de atuação, diagnóstico 

alimentar e nutricional e; fomentar a segurança alimentar e nutricional, almejando o direito 

humano à alimentação adequada (BRASIL, 2009). 

Faz-se necessário, todavia, refletir sobre a formação em saúde, cujas bases ainda se 

encontram arraigadas em conteúdos biológicos, com frágil articulação às práticas sociais, o que 

pode desfavorecer o olhar ampliado para atuação no NASF (RECINE et al., 2014). Destaca-se, 
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pois, o importante papel da academia no processo ensino-aprendizagem de profissionais hábeis 

em transformar e colaborar com as políticas públicas, em especial aquelas vinculadas à PNAN 

(JUNQUEIRA; COTTA, 2014). 

Nesta conjuntura, concebe-se essencial a inclusão de um elemento importante no âmbito 

das políticas públicas: a avaliação. Sua utilização tem sido reconhecida, nacional e 

internacionalmente, como imprescindível, devendo-se estimular uma cultura avaliativa 

constante e cíclica, destinada ao monitoramento da qualidade dos serviços prestados, 

planejamento das ações e melhoria dos desafios enfrentados; o que ainda é pouco realizado e 

publicizado, por meio de pesquisas que envolvam à AB no Brasil (ALENCAR et al., 2014; 

FRACOLLI et al., 2014; AKERMAN; FURTADO, 2016; NEVES et al., 2018). 

Outrossim, sua implementação no SUS pode auxiliar na tomada de decisões, inclusive 

potencializando a racionalização do gasto público, sendo ainda uma ferramenta destinada à 

melhoria do desempenho dos programas, bem como do aperfeiçoamento e adequação das 

práticas (HARTZ, 1997; FELISBERTO, 2016). 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ 

– AB) surge como proposta ao fomento de uma cultura de análise, avaliação e intervenção por 

parte das equipes da ESF e dos NASF, que impactem em mudanças nas práticas dos serviços 

(PINTO; SOUSA; FERLA, 2014). 

Ressalta-se que o PMAQ – AB é um programa nacional e abrangente, que coletou uma 

grande quantidade de dados, formando um extenso banco de dados, sendo premente a 

utilização, análise e compreensão dessas informações, não apenas pelo investimento 

empregado, mas – principalmente – para conferir devolutiva aos serviços (profissionais, 

usuários e gestores) e, com isso, otimizar a integralidade do cuidado.  

Esta investigação objetiva avaliar a AN no âmbito do NASF em todo Brasil, a partir da 

AE do PMAQ – AB. Se justifica na medida em que conferirá informações a respeito das ações 

de NA realizadas pelos profissionais do NASF, sendo uma importante estratégia para verificar 

se suas diretrizes estão sendo implementadas, podendo orientar ações governamentais efetivas 

e provocar nos profissionais envolvidos reflexão e/ou transformação das práticas 

desempenhadas no cotidiano dos serviços. 

  Como objetivos específicos, destacam-se: a) Descrever as informações da avaliação 

externa do PMAQ – AB no tocante à atenção nutricional dos NASF; e, b) avaliar a 

implementação da AN pelos profissionais dos NASF, considerando suas diretrizes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O advento do SUS é dotado de marcos históricos que incluem não apenas eventos do 

campo da saúde, mas políticos e sociais. Nesse interim, cita-se a “Conferência Internacional 

sobre cuidados Primários em Saúde”, ocorrida em 1978, que originou a “Declaração de Alma-

Ata”, a qual subsidiou – em anos posteriores – muitos dos preceitos do SUS. A exemplo disso, 

aborda que os cuidados primários em saúde devem ser prestados universalmente e representar 

o primeiro nível de assistência aos usuários (OMS, 1978). 

Ademais, Alma-Ata ampliou a compreensão do contexto que permeia a saúde, na 

medida que explora a complexidade do aspecto social nessa conjuntura, elencando-o como 

condicionante e determinante do processo saúde-doença da população (TEJADA DE RIVERO, 

2013). Dessa forma, valores e princípios dessa declaração permanecem relevantes e de 

implementação desafiadora (TULENKO et al., 2013). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, por sua vez, configura-se enquanto importante 

movimento de mobilização, sendo inclusive considerada determinante para a Reforma Sanitária 

Brasileira (RSB) e SUS (SOUZA; COSTA, 2010; STEDILE et al., 2015). 

A RSB emergiu em um processo pela redemocratização no país e se contrapunha ao 

modelo de saúde vigente até a segunda metade do século XX, semelhante ao descrito em Alma-

Ata, recomendava o acesso universal e a ampliação do conceito da saúde (LARA; 

GUARESCHI; BERNARDES, 2016).  

A construção do SUS modificou o modo meritocrático como a assistência à saúde 

ocorria no Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição 

Cidadã”, que passa a considerar a saúde como direito; tendo sido o projeto político da RSB base 

para o desenvolvimento do capítulo sobre a saúde (MENICUCCI, 2014). É nesse contexto que 

se inserem a Plenária das Entidades de Saúde e a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, 

responsáveis pela importante transformação da redação da Constituição na Lei Orgânica da 

Saúde, Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e dá outras providências” (BRASIL, 1990a, p. 01; SOUTO; OLIVEIRA, 

2016).  
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Ainda no âmbito do arcabouço legal do SUS, é válido citar a Lei nº 8.142, de 28 de 

Dezembro de 1990, que “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde e dá outras providências” (BRASIL, 1990b, p. 01). A partir da vigência dessas 

leis, os municípios passam a ser os principais responsáveis pelas ações de saúde, tornando o 

processo descentralizado, como já sugestionado na VIII Conferência de Saúde (SOUZA; 

COSTA, 2010). 

Os princípios doutrinários do SUS são a universalidade, equidade e integralidade 

(BRASIL, 2012b). A compreensão desses princípios pelos profissionais de saúde, possibilita 

mudança de práticas, com vistas ao conceito ampliado de saúde, a humanização da assistência 

prestada, estabelecimento de vínculo com os usuários, sendo importante assegurar a 

participação destes na tomada de decisões nos serviços de saúde (LINARD et al., 2011; 

PONTES; OLIVEIRA; GOMES, 2014). Diante do advento do SUS e de seus princípios e 

diretrizes, o cuidado em saúde passou por um processo de transformação, sendo mais 

amplamente incluídas ações de prevenção, assistência e reabilitação (LANCMAN et al., 2013). 

Ações e procedimentos do SUS estão dispostos em dois blocos: Atenção Básica e Média 

e Alta Complexidade. Ressalta-se que a presente explanação conferirá foco ao primeiro bloco 

citado. Nesse contexto tem-se a Portaria nº 648, de 28 de Março de 2006, que aprova a PNAB 

(BRASIL, 2006a), atualizada pela Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, a qual revisa as 

diretrizes e normas para a organização da AB, para a ESF e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2011a). 

Em 2017, novamente foram revisadas as diretrizes da PNAB, no âmbito do SUS, através 

da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017; a qual teve sua proposta discutida e passou 

por Consulta Pública anterior à aprovação, destacando-se como propostas de modificação: 

validação da composição das equipes, a partir das necessidades dos territórios; inclusão de 

gerente nas Unidades Básicas de Saúde; após credenciamento, a partir de Portaria, a gestão 

municipal possui prazo máximo de quatro meses, para implantação da equipe; ampliar a atuação 

do NASF no escopo da AB; redução da população adscrita para 2.000 a 3.500 pessoas 

acompanhadas por equipe; efetivar o uso de prontuário eletrônico; bem como, ampliar o 

fomento à integração entre à vigilância em saúde e a AB (BRASIL, 2017). 

Salienta-se que a AB é encarada como ordenadora da atenção, sendo estruturante do 

sistema de saúde e, por conseguinte, a ampliação da sua resolutividade é uma busca constante 

e um dos grandes desafios do SUS (RIZZOTTO et al., 2014). 
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A implantação da ESF pretendeu aproximar e conferir ampliação do acesso do usuário 

aos serviços de saúde e gerar a expansão destes, com intuito de reorientar o modelo assistencial 

e, nas últimas década, ampliou consideravelmente sua cobertura, porém em proporções 

diferentes entre as regiões do país (RODRIGUES; SANTOS; PEREIRA, 2014; MALTA et al., 

2016). A ESF se configura enquanto prioridade para estruturação da AB, devendo subsidiar 

suas ações tanto as diretrizes e princípios do SUS quanto o desenvolvimento de ações com 

impacto favorável nas condições de saúde da população adscrita (LIMA et al., 2016). 

 A ESF é composta por equipe multiprofissional, tendo em si a justificativa de que o 

processo saúde-doença é multicausal e, dessa forma, pretende-se consolidar a integralidade do 

cuidado à população. Todavia, os desafios ainda permanecem, no tocante ao ajuste dessa 

multiprofissionalidade na perspectiva da interprofissionalidade, que de fato se evolve com a 

efetividade das ações (ELLERY; PONTES; LOIOLA, 2013). 

 

2.2 INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O NASF foi instituído pela Portaria 154, de 24 de janeiro de 2008 (BRASIL, 2008). Sua 

criação busca ampliar a resolutividade da ESF, ao fomentar a retaguarda assistencial e técnico-

pedagógica às eSF, consideradas equipes de referência. As ações de seus profissionais devem 

pautar-se nos princípios da integralidade e da interdisciplinaridade, favorecendo a clínica 

ampliada (BRASIL, 2008; OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012). Nessa perspectiva, em 

2017, na portaria que revisa a PNAB (discutida no tópico 2.1), houve a proposta de alteração 

de sua nomenclatura, para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – 

AB), tendo em vista a prerrogativa de que complementem os diversos formatos das equipes de 

AB (BRASIL, 2017). Todavia, nesta pesquisa, o termo e preceitos anteriores continuarão em 

pauta, uma vez que o contexto em discussão ocorreu anterior a esta implantação. 

Dentre as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO) que podem compor o 

NASF, tem-se: Médico acupunturista; assistente social; profissional/professor de educação 

física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra, homeopata, 

pediatra, psiquiatra, geriatra, internista (clínica médica), veterinário e médico do trabalho; 

nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; profissional com formação em arte e educação 

(arte educador), além de profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área 

de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas (BRASIL, 2009). 
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No tocante às áreas estratégicas que o compõem, citam-se: a) saúde da criança/do 

adolescente e do jovem; b) saúde mental; c) reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; d) 

alimentação e nutrição; e) serviço social; f) saúde da mulher; g) assistência farmacêutica; h) 

atividade física/práticas corporais e i) práticas integrativas e complementares (BRASIL, 2009). 

Nesse âmbito, cabe mencionar que os NASF são divididos em modalidades, cuja 

Portaria de nº 3.124, de 28 de Dezembro de 2012, redefiniu os parâmetros de vinculação dos 

NASF no tocante às Modalidades 1 e 2, bem como criou a Modalidade NASF 3 e conferiu 

outras providências (BRASIL, 2012c). As modalidades em pauta possuem características 

específicas quanto à carga horária semanal a ser cumprida e quantidade de eSF e/ou equipes de 

Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) 

as quais se vinculam, sendo organizadas da seguinte maneira: 

   NASF 1 – cada profissional poderá trabalhar entre 20 (vinte) e 80 (oitenta) horas 

semanais, conferindo um total mínimo de 200 (duzentas) horas semanais por equipe, 

com vinculação entre 5 (cinco) e 9 (nove) equipes;  

   NASF 2 – cada categoria profissional deve trabalhar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) 

horas semanais, resultando a soma das cargas horárias da equipe em ao menos 120 

(cento e vinte) horas semanais e deve vincular-se entre no mínimo 3 (três) e a no 

máximo 4 (quatro) equipes; 

    NASF 3 – carga horária mínima de 20 (vinte) e máxima de 40 (quarenta) horas 

semanais por categoria profissional e mínimo de 80 (oitenta) horas semanais da soma 

de todos os profissionais que o compõe, atrelando-se entre 1 (uma) ou 2 (duas) equipes, 

de modo a inserir-se como equipe ampliada, estando vinculada de modo específico ao 

processo de trabalho da equipe de referência (BRASIL, 2012c). 

As atribuições do NASF relacionam-se diretamente às da(s) equipe(s) de referência, 

fazendo com que ambas tenham seu processo de trabalho afetado. O Ministério da Saúde (MS) 

e as gestões municipais possuem diretrizes que norteiam os trabalhos desenvolvidos por essas 

equipes, orientando-as em relação ao território adscrito, as características da população atendida 

e aos eixos prioritários a serem seguidos (BARROS et al., 2015). 

A exemplo do descrito tem-se o Caderno de Atenção Básica (CAB) de número 27, que 

trata das Diretrizes do NASF (BRASIL, 2009) e sua versão atualizada CAB 39 NASF – volume 

1: Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano (BRASIL, 2014). Ressalta-se, 

entretanto, que o presente trabalho desenvolveu-se alicerçado na versão de 2009, uma vez que 

a nova versão ainda não havia sido lançada, quando ocorreu o 2º Ciclo do Programa Nacional 
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de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, cujo banco de dados subsidiou este 

estudo. 

Conforme explicitado no início dessa seção, o NASF pode desempenhar ações de cunho 

assistencial, contanto que a coordenação do cuidado seja das eSF ou das equipes vinculadas a 

populações específicas, bem como e associado à isso, conferir ênfase ao apoio matricial. Dessa 

forma, existe uma diversidade de atividades que perpassam a atuação dos trabalhadores dessas 

equipes, influenciadas pelos variáveis arranjos organizacionais que sua proposta permite, 

estando potencialmente priorizadas aquelas que convergem ao apoio matricial, uma vez que a 

quebra de paradigma do modelo de atenção, com vistas à integralidade do cuidado vem sendo 

mote de discussões no cenário nacional (GONÇALVES et al., 2015; PATROCINIO; 

MACHADO; FAUSTO, 2015). 

Na lógica do apoio matricial, fomenta-se o desenvolvimento de práticas em um 

movimento dialógico, em espaços que proporcionem a reflexão daquelas, exercitando 

cotidianamente a promoção de processos de interdisciplinaridade, necessários à consolidação 

da ESF (BARROS et al., 2015). Todavia, o direcionamento a essas ações ocorre em 

consonância à política de saúde que cada gestão municipal pretende adotar, ou seja, há 

interferência de aspectos políticos e econômicos, por exemplo, no que perpassa o modelo 

técnico-assistencial em saúde pelo qual se opta (SAMPAIO et al., 2013). Assim sendo, as ações 

dos trabalhadores do NASF, segundo pesquisa realizada por Lancman et al. (2013), são 

complexas e diversificadas e requerem rearranjos constantes.  

O advento do NASF propende-se à corresponsabilização e gestão integrada do cuidado, 

inclusive inserindo nesse contexto os usuários e suas singularidades, o que requer revisão 

crítico-reflexiva do processo de formação acadêmica em saúde, que por vezes não reforça a 

importância do usuário como centro da atenção. Dessa forma, apenas com a construção 

adequada das competências dos trabalhadores desse núcleo, é que – de fato – pode haver 

contribuição com a ampliação da resolutividade da AB (LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 

2014). Talvez por essas características e pela reivindicação de trabalhadores de outras 

ocupações em participarem da ESF, que predominantemente os NASF têm sido compostos por 

profissionais não médicos em âmbito nacional (PATROCINIO; MACHADO; FAUSTO, 2015). 

Estudo realizado por Volponi, Garanhani e Carvalho (2015) procurou demonstrar que, 

em determinada medida, os NASF constituíram-se enquanto dispositivos capazes de provocar 

mudanças ao processo de trabalho e produção do cuidado, o que os enquadra em conformidade 

aos seus preceitos. 
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Entretanto, os desafios também são detectados no cotidiano desses núcleos, assim como 

das equipes às quais se encontram vinculados. Entre eles associa-se à constatação de Araújo e 

Galimbertti (2013), sobre a ineficácia das práticas colaborativas, dificuldades na organização 

dos processos de trabalho, incluindo-se o destaque ao trabalho assistencial, minimizando o 

desenvolvimento do apoio matricial. Esta última explanação foi similar a encontrada nas 

discussões de Bonaldi e Ribeiro (2014), que trataram da promoção da saúde vinculada aos 

NASF e perceberam que o foco nas doenças, indicadores e metas permanecem arraigados na 

conjuntura de atuação desses trabalhadores. Em ambos os estudos, há questionamentos sobre 

às condições de trabalho ofertadas, tanto no tocante à estrutura quanto ao planejamento e gestão 

em saúde.  

Além do descrito, outro aspecto desafiador nos NASF, bem como na ESF em geral, é a 

alta rotatividade de trabalhadores, fato que influencia a vinculação entre as equipes e a 

comunidade e a longitudinalidade do cuidado (GIOVANI; VIEIRA, 2013). Corroborando o 

elucidado, em pesquisa desenvolvida no município de João Pessoa, a rotatividade também foi 

elencada como algo que fragiliza as ações dos NASF, citando-se ainda, nessa mesma 

perspectiva, a diminuta qualificação dessas equipes (VASCONCELOS; MAGALHÃES, 

2016). O explicitado gera descontinuidade ao trabalho desenvolvido, o que deve ser repensado 

e superado, para que não haja ruptura com o modelo de saúde em vigência. 

Salienta-se que a literatura sobre NASF necessita ser melhor explorada, mediante sua 

relevância ao SUS, ao passo que se vincula à reorganização da demanda por serviços 

especializados e à qualificação do cuidado em saúde (SILVA et al., 2012). Assim sendo, o uso 

de tecnologias inovadoras a que se propõe os NASF necessita ter sua operacionalização 

analisada em meio às diversas maneiras como vem sendo implantado e implementado, 

possibilitando orientação à tomada de decisão pelos gestores nas três esferas de governo 

(LANCMAN et al.,2013; SAMPAIO et al., 2013). Sendo esse um dos resultados esperados para 

o estudo em tela. 

 

2.3 A ATENÇÃO NUTRICIONAL NO ÂMBITO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi publicada em 1999 e atualizada em 

2012, reforçando em suas diretrizes, a importância da atenção nutricional (AN) para a 

integralidade do cuidado em saúde e alicerçando-a na vigilância alimentar e nutricional (VAN), 
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promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS), assim como prevenção e controle de 

agravos vinculados à nutrição (BRASIL, 2012a; JAIME et al. 2018). 

No tocante à VAN, explicita-se sobre sua primordial função no auxílio à organização e 

avaliação da AN, pois se utiliza das informações geradas a partir do registro de dados 

antropométricos e do consumo alimentar, para o planejamento de estratégias que otimizem as 

ações do componente da alimentação e nutrição, com vistas à melhoria da atenção à saúde, 

incentivada pela práxis dos profissionais que a desenvolvem (JAIME; SANTOS, 2014; 

VITORINO; CRUZ; BARROS, 2017). 

A PAAS, por sua vez, compõe um dos aspectos discutidos pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde, uma vez que se constitui como um direito básico e fundamental, além de 

ser determinante e condicionante da saúde em seu contexto ampliado, por isso, deve ser tema 

central da AN e fortalecida pelas ações do NASF, inclusive na direção de favorecer a 

disponibilidade, adequação e acesso a uma alimentação adequada e saudável (QUEIROZ; 

MOTA; CARDOSO, 2015). 

Nessa conjuntura, ainda emerge a relevância da segurança alimentar e nutricional 

(SAN), pautada na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a qual dispõe sobre sua 

definição e institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), visando 

à concretização de seus preceitos (BRASIL, 2006b). A SAN vem sendo discutida 

mundialmente, por se tratar da efetivação do direito ao acesso a alimentos, com qualidade e 

quantidade suficientes, de modo a não intervir nas demais necessidades essenciais; requerendo 

a articulação intersetorial e a descentralização das ações, para que sua ocorrência seja 

qualificada e voltada à melhoria das condições de vida da população assistida (SUZART, 

FERREIRA, 2018; VASCONCELLOS; MOURA, 2018).  

Entretanto, a insegurança alimentar e nutricional ainda é considerável no cenário 

brasileiro, englobando aspectos como a transição nutricional, as deficiências de nutrientes e 

estando também relacionada às doenças crônicas não transmissíveis e outros agravos na 

perspectiva do campo da alimentação e nutrição. É neste sentido que políticas e programas têm 

sido implementados, apoiados na intersetorialidade, tendo suas construções dotadas de 

planejamento compartilhado, o que compreende desde o traçar dos objetivos aos modelos de 

monitoramento e avaliação (ALVES; JAIME, 2014). Estas autoras ainda explanam sobre a 

relevância de alinhamento no próprio setor saúde, vislumbrando-se uma melhor articulação 

entre PNAN e Política Nacional de SAN e entre SUS e SISAN, o que pode ser favorável as 

suas implementações. 
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O contexto exposto respalda a importância da inserção da AN nas diretrizes do NASF, 

as quais ainda abarcam a PNAB e o Direito Humano à Alimentação Adequada, conferindo o 

arcabouço do campo da alimentação e nutrição (BRASIL, 2009). Assim sendo, subsidiar as 

ações da AN mediante o perfil epidemiológico da população adscrita faz-se necessário, assim 

como o estímulo ao acompanhamento longitudinal dos usuários, à articulação da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) e dos diversos setores, com consequente enfoque na vigilância, 

promoção, prevenção e recuperação da saúde (BRASIL, 2012a; JAIME; SANTOS, 2014; 

JAIME, et al. 2018). 

Ademais, uma leitura da situação epidemiológica nacional reitera quão necessárias são 

as ações de AN no escopo da AB, tendo em vista o necessário acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de crianças, permeado pelo incentivo à amamentação e posterior 

alimentação complementar, do período gestacional, de usuários acometidos por doenças e 

agravos não transmissíveis, com vistas à promoção de hábitos alimentares e modos de vida 

saudáveis, ampliando a qualidade das intervenções realizadas nesse nível de atenção à saúde 

(CERVATO-MANCUSO et al., 2012; MAIS et al., 2015). 

Na direção do explicitado, destaca-se que a formação em saúde precisa conferir enfoque 

nos elementos abordados nesta seção e fomentar abordagens profissionais que considerem o 

contexto biopsicossocial e espiritual dos usuários, bem como suas necessidades e 

vulnerabilidades identificadas, favorecendo a harmonização entre teoria e prática (LEITE; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014). Inclusive, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN), deve-se primar por uma formação generalista e ampla, com enfoque nas necessidades 

de saúde da população brasileira e no SUS, visando o trabalho multiprofissional e 

interprofissional, tal qual preconizado pelos eixos norteadores do NASF (COSTA, 2009; 

PINHEIRO et al., 2012; TEO; ALVES; GALLINA, 2016). 

Nesse escopo, e visando que a AN auxilie à produção do cuidado, há o requerimento da 

vinculação entre ensino, serviço e sociedade, objetivando instigar a utilização de inovadoras 

estratégias no cerne do ensino-aprendizagem, incluindo-se a aquisição de habilidades e 

desempenhos transdisciplinares, proporcionados pelo desenvolvimento de múltiplas ações, cuja 

abordagem da prática educativa em alimentação e nutrição, ocorra de modo horizontal e 

perpassada pela criticidade e amorosidade  (PINHEIRO et al., 2012; CRUZ; MELO NETO, 

2014; JÚNIOR; ALBERTO, 2016). 

Conforme já abordado, o nutricionista não é o único responsável pela efetivação das 

ações de AN no âmbito do NASF, inclusive porque podem existir equipes sem esse profissional 
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em sua composição. Entretanto, a presença dele torna-se relevante, por poder fortalecer o apoio 

matricial às equipes de AB, ao compartilhar conhecimentos sobre as diversas facetas da área da 

alimentação e nutrição e construir uma rede de apoio, que pode impulsionar o preconizado à 

AN (FITTIPALDI; BARROS; ROMANO, 2017). 

Assim sendo, o compartilhamento de saberes, práticas e responsabilidades entre os 

profissionais das ESF e do NASF deve ser estimulado. Além disso, a lógica individual que 

perpassa, por vezes, o processo de formação desses trabalhadores necessita ser superada e novas 

habilidades adquiridas, como planejamento em saúde e a capacidade de gestão. Essas novas 

dimensões contempladas pelas diretrizes do NASF no âmbito da nutrição, constituem-se marco 

da inserção dessas políticas e programas sociais para além dos que possuem enfoque na 

alimentação e nutrição (RODRIGUES; BOSI, 2014).  

 

2.4 AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

A avaliação implica em atribuir valor ao desenvolvimento das práticas, visando refletir 

sobre seu desempenho e possibilidades de melhoria, o que necessita da utilização de 

ferramentas que ofertem informações fidedignas e de modo contínuo (ALENCAR et al., 2014; 

NICOLA; PELEGRINI, 2018). No setor saúde, a valorização da avaliação é crescente, dada 

possibilidade de incluir a participação de gestores, trabalhadores e usuários dos serviços, em 

processos de monitoramento que lhes aproximem do modelo de atenção adotado e suas 

características, podendo auxiliar na qualificação das políticas de saúde (ALENCAR et al., 2014; 

FRACOLLI et al., 2014; GONTIJO et al., 2017). 

Nesta direção, o processo avaliativo relaciona-se não apenas à qualidade da assistência 

prestada, mas dos custos implicados nisso. A partir dela é possível inferir se o preconizado 

teoricamente e os resultados esperados para Programas, Políticas ou Estratégias estão sendo 

efetivados, ofertando panorama de como estão ocorrendo as associações entre as ações 

desenvolvidas e os efeitos provenientes delas, bem como da possibilidade de tomadas de 

decisões mais adequadas e eficazes (ALVES; LACERDA, 2015; MAGALHÃES, 2016). 

No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), a avaliação considera atributos 

essenciais e derivados. Os primeiros citados são compostos por: acessibilidade ao primeiro 

contato do usuário em relação ao serviço procurado; longitudinalidade do cuidado; 

integralidade da atenção à saúde; e coordenação desta atenção (STARFIELD; XU; SHI, 2001). 
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Já os atributos derivados, classificam-se por: orientação familiar e comunitária, assim como 

competência cultural (STARFIELD; XU; SHI, 2001). 

A APS vem sendo implantada com conformações diferentes, dependentes do modelo de 

proteção social à saúde adotado pelos países (AKERMAN; FURTADO, 2016). Por isso que 

estes autores reforçam a importância de publicações que abordem o tema, vislumbrando-se 

compreender as peculiaridades nacionais e internacionais da avaliação sobre o funcionamento 

da APS. 

A avaliação em saúde no Brasil perpassa diversos contextos históricos, inclusive no 

tocante aos resultados da organização do SUS (FURTADO; VIEIRA-DA-SILVA, 2014). Essa 

cultura avaliativa vem sendo estimulada, tal qual movimentos internacionais, através da 

utilização de diferentes instrumentos e metodologias, vislumbrando-se que – ao monitorar as 

ações desenvolvidas – as políticas públicas e programas sejam melhor planejados e geridos, 

corroborando o já explicitado nesta seção (SANTOS; RAUPP, 2015; AKERMAN; FURTADO, 

2016; NICOLA; PELEGRINI, 2018).  

Hartz (1999) afirma que a avaliação necessita possuir multiplicidade de focos, mas que 

se conectem, pois – dessa forma – será possível demonstrar efetivamente a associação existente 

entre as intervenções realizadas e os estados de saúde observados. Assim sendo, os processos 

avaliativos relativos à AB necessitam extrapolar a histórica fragilidade de suas iniciativas e 

propostas, para que possa favorecer à transformação das práticas (CARVALHO et al., 2016). 

Nesta conjuntura, Rocha et al. (2008) realizaram estudo sobre a avaliação do – à época 

– Programa de Saúde da Família, em 21 munícipios do Nordeste, utilizando enquanto amostra: 

gestores, profissionais da eSF e usuários; e concluíram que a institucionalização de processos 

avaliativos em diversas dimensões, possibilita uma revisão contínua dos resultados, 

favorecendo ainda a autoavaliação, assim como a avaliação externa (ROCHA et al., 2008). 

Dentre os instrumentos de avaliação da qualidade tem-se o Primary Care Assessment 

Tool, que foi validado para o Brasil e utiliza, conjuntamente, os atributos essenciais e derivados, 

de forma a identificar elementos de melhoria, para a adequação da atenção à saúde e tem sido 

o mais utilizado pelas pesquisas publicadas na área (ANTUNES; PADOIN; PAULA, 2018; 

NICOLA; PELEGRINI, 2018). 

Esta investigação, entretanto, pauta-se no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ – AB), instituído pela Portaria nº 1.654 do Ministério 

da Saúde e considerado uma das primordiais políticas voltadas para a AB (BRASIL, 2011b). 

Essa Portaria apostila como principal objetivo do Programa: 
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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 (BRASIL, 2011b, p. 4) 

 

Dessa forma, o PMAQ – AB vislumbra a organização da AB, com vistas ao 

fortalecimento das ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde da população nesse 

nível de atenção, ampliando a resolutividade, conforme preconizado (GALAVOTE et al., 

2016).  

A organização das ações desenvolvidas pelo PMAQ – AB encontra-se em quatro fases, 

continuamente cíclicas, a citar: adesão e contratualização; desenvolvimento; Avaliação 

Externa; e recontratualização (BRASIL, 2011b). 

A avaliação é realizada através da parceria entre MS e diversas instituições de ensino e 

pesquisa (RODRIGUES; SANTOS; PEREIRA, 2014). Essa avaliação fixa-se nas atividades e 

ações desenvolvidas pelos profissionais, configurando-se enquanto processo participativo, uma 

vez que além dos pesquisadores e profissionais, os usuários são inclusos no processo. Através 

dela é possível detectar áreas prioritárias da atenção à saúde, podendo repercutir, por exemplo, 

no realinhamento das ações prestadas à população (TEIXEIRA et al., 2014). 

Utilizar os resultados da avaliação do PMAQ – AB é uma possibilidade plausível de 

entender como as equipes vinculadas à AB ordenam o acesso à RAS e coordenam o cuidado à 

população adscrita (MAGALHÃES JÚNIOR; PINTO, 2014). Essa compreensão é importante 

do ponto de vista dos NASF e do enfoque à atenção nutricional, pois a partir da inferência do 

modo de organização das equipes, de quais ações estão sendo priorizadas e de como seu 

desempenho está ocorrendo, torna-se possível pensar em transformações, caso necessárias, à 

melhoria do atendimento da população e avanço no bojo das políticas públicas do Brasil, com 

especial vinculação à AB e às ações de alimentação e nutrição (BARROS et al., 2015; 

GONÇALVES et al., 2015). 

Nesse sentido, apesar do pouco tempo de implantação do PMAQ – AB, estudos vêm 

sendo publicados em diversas esferas do que este abarca. Dentre eles, o de Fontana, Lacerda e 

Machado (2016), realizado em municípios de Santa Catarina, concluiu que o Programa possui, 

independentemente do porte populacional, viável desempenho. 

Além disso, os mesmos autores apostilaram a existência de avanços da gestão dos 

municípios pesquisados quanto ao processo de trabalho na AB, a citar a melhoria da 

infraestrutura ofertada às equipes. Todavia, também foi possível elencar lacunas no tocante à 
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aspectos como instrumentos de participação popular e articulação do trabalho, o que inclui a 

intersetorialidade. Diante disso, percebe-se que o PMAQ – AB pode ter sido um dos 

responsáveis pela otimização de estrutura física das Unidades de Saúde da Família, tendo ainda 

elucidado que há fragilidade em aspectos que são prementes à AB, o que provavelmente 

auxiliará na realização de ações com vistas à qualificação daquela, sem perder de vista a 

pluralidade de aspectos que possivelmente interferem no desempenho das equipes no Programa 

(CARVALHO et al., 2016). 

A pesquisa realizada por Rocha et al. (2016) faz menção à autoavaliação e aos aspectos 

que se vinculam a ela por meio do PMAQ – AB, a citar o aperfeiçoamento profissional 

relacionado à Educação Permanente em Saúde. Diante disso, refletem sobre a premência da 

otimização da gestão da AB, com vistas a proporcionar processos inovadores, direcionados ao 

extrapolar do modelo biomédico, uma vez que há multiplicidade de aspectos que perpassam o 

cuidado em saúde nesse nível de atenção e cuja lógica organizativa não utilize de punição aos 

processos de trabalho incoerentes com o preconizado pela PNAB e demais diretrizes 

relacionadas. 

Além da autoavaliação, outro mecanismo importante proposto pelo PMAQ – AB, e que 

vem sendo debatido pelos estudos, é o acompanhamento e análise de indicadores de saúde, 

tanto de monitoramento quanto de desempenho, que pode fortalecer a discussão coletiva e 

reflexão sobre a prática, orientando o planejamento e a realização de ações promotoras de 

mudanças, ao que tenha sido identificado como pouco satisfatório, almejando-se uma efetiva 

melhoria ao acesso e qualidade da AB, o que possivelmente será observado pela avaliação 

externa (CARVALHO et al., 2016; FEITOSA et al., 2016).  

Dessa forma, é possível perceber o encadeamento entre as dimensões propostas pelo 

Programa e como os mecanismos utilizados contribuem positivamente com a qualificação da 

AB, sendo necessário que os envolvidos com o processo compreendam que eles devem ser 

contínuos, sempre com o foco nas necessidades de saúde da população (FEITOSA et al., 2016).  
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

3.1 TIPO E CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa refere-se a um estudo transversal e analítico, com abordagem quantitativa. 

Foram utilizados dados secundários de base nacional, coletados no 2º ciclo de Avaliação 

Externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ – AB), 

desenvolvido entre o ano de 2013 e o primeiro semestre de 2014, uma vez que – ao início desta 

pesquisa – constituía-se como o ciclo mais atualizado, com banco de dados completamente 

preenchido. A unidade de análise caracterizou-se como Unidade da Federação, correspondendo 

ao cenário das 1.773 Equipes dos NASF nos seus respectivos Estados, a partir de sua adesão 

voluntária ao PMAQ – AB.   

Todos os dados foram obtidos por meio das entrevistas estruturadas realizadas com as 

Equipes dos NASF contratualizadas, a partir do “Instrumento de Avaliação Externa: Saúde 

Mais Perto De Você”, referente ao “Módulo IV - Entrevista com Profissional do NASF e 

Verificação de Documentos na Unidade de Saúde” (ANEXO C) (BRASIL, 2013).  

As entrevistas, registradas mediante o uso de tablets, foram realizadas com um 

profissional do NASF, definido como sujeito da pesquisa, determinado à critério da equipe que 

compunha e contatado pelo entrevistador, integrante de uma equipe de avaliadores da 

qualidade, selecionados e capacitados por integrantes de Instituições de Ensino e Pesquisa em 

âmbito nacional, elencadas no ANEXO D, que apoiaram o Ministério da Saúde no 

desenvolvimento do 2º ciclo do PMAQ – AB.  

 

3.1.1 Análise dos Dados Quantitativos 

 

O banco de dados utilizado nesta pesquisa é de domínio público, passível de acesso, a 

partir do site <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=2_ciclo>, seguindo-

se respectivamente as etapas: a) acessar aba “Microdados da avaliação Externa”; b) “Módulo 

IV NASF”; e, c) “Microdados NASF Brasil”. Todos os dados foram exportados para o 

programa estatístico StataSE, versão 14 e a análise constou de sete passos, com esquema 

explicativo disposto na Figura 1. Evidencia-se que cada indagação contida na entrevista foi 

considerada uma variável, tendo sido passíveis de estatísticas análises, conforme os passos 

descritos. 
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Figura 1 – Fluxograma referente ao percurso metodológico da análise dos dados quantitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

*Intervalo de confiança

Passo 1: análise descritiva 

 

Média e intervalo de 

confiança e distribuição de 

frequência entre 

338 variáveis 

27 entes federativos 

1.773 Equipes NASF 

Passo 2: análise do poder 

explicativo das variáveis 

E com base nas Diretrizes do 

NASF 

A partir do resultado do 

Passo 1 para as 338 variáveis 

Escolha das variáveis com melhor poder explicativo, 

priorizando a atenção nutricional 

Passo 3: análise da relação prática entre 

variáveis do campo da AN com as 

variáveis dos demais campos do 

instrumento em estudo, selecionadas no 

Passo 2 

23 variáveis da AN 
47 variáveis dos demais 

campos da entrevista 

Passo 4: teste qui-quadrado de Pearson 

entre 

Variáveis do campo da AN 

selecionadas no Passo 3  

Cada variável selecionada no 

Passo 2 (exceto as que 

compõem o campo da AN) 

651 combinações Passo 5: exclusão das 

combinações sem 

significância estatística Excluídas 27 variáveis 

Passo 6: regressão logística múltipla entre 

Variáveis dependentes: AN 

Variáveis independentes: demais 

campos que apresentaram 

associação no Passo 4 

no 

Passo 7: Retirar variáveis com IC* máximo infinito e refazer Passo 6. O Passo 7 deve ser refeito, 

até cessar esta condição 
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Inicialmente ocorreu a análise descritiva dos dados, obtendo-se médias e intervalos de 

confiança 95%, quando o dado foi contínuo; como também as distribuições de frequência das 

338 variáveis contidas no instrumento do estudo. Ressalta-se que estas foram contabilizadas a 

partir do questionamento 3.1, excluídas as variáveis de “Identificação Geral” e “Identificação 

da Unidade”.  

Cada variável foi analisada, considerando as frequências das suas categorias, para 

identificar o seu poder explicativo, ou seja, variáveis que tinham mais de 95% de suas respostas 

em somente uma categoria refletiam aspectos muito uniformes da atuação do NASF, não sendo 

capazes de agrupar equipes com características diferentes e, portanto, excluídas da análise. 

Todas as variáveis foram dicotomizadas nas categorias de análise: “sim” ou “não”, e as 

respostas “não se aplica” transformadas em “não”, de modo a ter a porcentagem absoluta de 

“sim” no universo da pesquisa, sendo as frequências expostas nas Tabelas da seção dos 

resultados do artigo (APÊNDICE D).  

Diante disso e mediante a compreensão dos especialistas executores desta pesquisa 

sobre as diretrizes do NASF, foram excluídas as variáveis que apresentaram menor relação 

prática com a AN (Passo 2 e 3). Como resultado, foram selecionadas as 23 variáveis contidas 

no eixo específico da AN e mais 47, dos demais eixos do instrumento trabalhado. Na seção dos 

apêndices encontra-se quadro que expõe as variáveis do banco de dados incluídas, à título de 

análise, após os passos supracitados (APÊNDICE A). 

No Passo 4 foi verificada a associação entre cada variável da AN e as variáveis dos 

demais eixos (47 variáveis), que correspondiam a questões referentes à: 1 Estrutura física, 2 

Educação Permanente (EP), 3 Planejamento das ações do NASF, 4 Organização do apoio 

matricial às equipes de AB (eAB), 5 Gestão da demanda e da atenção compartilhada, 6 Atenção 

às pessoas com doenças crônicas, 7 Atenção à saúde materno-infantil, 8 Áreas específicas, 9 

Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e 10 Apoio à organização do processo de 

trabalho das equipes, com a aplicação do teste qui-quadrado, considerando nível de 

significância de 5%.  

Tais variáveis estão expostas no APÊNDICE B (Passo 5) e não participaram dos passos 

seguintes. Considerou-se relevante também expor as variáveis que continuaram no estudo, após 

este passo, as quais se encontram descritas no APÊNDICE C. 

Os resultados do quarto passo subsidiaram a execução do Passo 5, que foi a exclusão 

das análises das variáveis sem associação estatística com as atividades de AN. Foram excluídas 

27 associações, utilizando-se 624 para ocorrência dos modelos de regressão múltipla.  
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O Passo 6 compôs-se da construção de modelos de regressão logística múltipla, entre 

cada variável dependente, constituídas pelas 23 variáveis das ações de AN, e as variáveis 

independentes que apresentaram associação no Passo 5, compostas pelas indagações dos 

demais eixos da entrevista utilizada, as quais foram incluídas progressivamente, quando p<0,20. 

Como critério de entrada no modelo, considerou-se valor de p≤0,05, sendo retirado do modelo 

p>0,10, segundo a estatística Wald (Passo 7) (WALD, 1943). Segue, no Quadro 1, a 

apresentação geral das variáveis dependentes e independentes, utilizadas nos modelos. 

Explana-se que as variáveis dependentes podem ser classificadas por meio quatro perguntas 

centrais (em negrito) e seus desdobramentos, o que inclusive determinou a formação de cada 

Tabela exposta nos resultados. 

 

Quadro 1 – Listagem das variáveis dependentes e independentes utilizadas no modelo de 

regressão logística.  

Variáveis Dependentes 

19.1 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de vigilância alimentar e nutricional? 

19.2.1 – Esse apoio se dá por meio de: Coleta e registro de dados antropométricos dos 

usuários em prontuários e/ou cadernetas de saúde e/ou sistemas de informação 

19.2.2 – Esse apoio se dá por meio de: Coleta e registro de dados de consumo alimentar dos 

usuários em prontuários e/ou cadernetas de saúde e/ou sistemas de informação 

19.2.3 – Esse apoio se dá por meio de: Monitoramento da situação alimentar e nutricional e 

análise de informações para tomada de decisão 

19.3 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de promoção da alimentação 

adequada e saudável? 

19.4.1 – Esse apoio se dá por meio de: Promoção do aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável 

19.4.2 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações junto ao Programa Saúde 

na Escola e/ou no âmbito escolar 

19.4.3 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações junto aos polos do 

Programa Academia da Saúde ou programa similar de atividade física 

19.4.4 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações nos grupos já 

desenvolvidos na UBS ou outros espaços do território 

19.4.5 – Esse apoio se dá por meio de: Interlocução com setores responsáveis pela cadeia de 

produção agrícola 



35 

 

 

19.4.6 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação intersetorial nos casos de risco de 

segurança alimentar e nutricional 

19.5 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações voltadas para os agravos relacionados 

à alimentação e nutrição (exemplo: as carências de micronutrientes, desnutrição, 

obesidade, diabetes, intolerância e alergias alimentares)?  

19.6.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Construção de Projeto de Saúde do Território  

19.6.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Construção de Projeto Terapêutico Singular 

19.6.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Qualificação das ações dos programas de 

suplementação de micronutrientes 

19.6.4 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Processos de Educação Permanente nestes 

temas 

19.6.5 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atenção individual e/ou domiciliar aos casos 

priorizados junto às equipes de AB 

19.6.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Articulação com outros pontos da rede de 

atenção para continuidade do cuidado 

19.7 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de articulação intersetorial para 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional? 

19.8.1 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação com espaços de produção, 

comercialização e distribuição de alimentos no território (como agricultura familiar, hortas 

urbanas, feiras, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, supermercados e outros) 

19.8.2 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação com os equipamentos sociais do território 

19.8.3 – Esse apoio se dá por meio de: Encaminhamento de famílias em situação de pobreza 

e extrema pobreza para cadastro em programas sociais 

19.8.4 – Esse apoio se dá por meio de: Disponibilização de informações sobre a situação 

alimentar e nutricional da população adstrita para as instâncias de gestão e controle social 

Variáveis independentes 

4.1 – Existem cronogramas ou escalas de utilização das salas das unidades que contemplem 

as ações programadas para os profissionais do NASF? 

4.2.2 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? 

Consultório(s) compartilhado(s) com os profissionais da UBS 

4.2.3 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? Sala de 

reuniões na unidade 
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4.2.4 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? Espaços 

no território (exemplo: parques, escolas ou praças) 

4.5 – A gestão disponibiliza os insumos necessários para o NASF realizar suas atividades? 

6.4 – É oferecida educação permanente para os profissionais do NASF? 

7.3.1 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no 

diagnóstico, avaliação e planejamento? Dados epidemiológicos do município 

7.3.2 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no 

diagnóstico, avaliação e planejamento? Principais problemas de saúde do território 

7.3.3 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no 

diagnóstico, avaliação e planejamento? Principais demandas das eAB 

7.3.4 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no 

diagnóstico, avaliação e planejamento?   Perfil da demanda atendida pelo NASF 

7.3.5 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no 

diagnóstico, avaliação e planejamento?  Desafios apontados na autoavaliação 

7.8 – O NASF participa de monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde 

em conjunto com as equipes da AB apoiadas? 

9.5 – O NASF participa do monitoramento dos Projetos Terapêuticos Singulares construídos 

em conjunto com as eAB? 

10.1 – O NASF monitora as solicitações de apoio das equipes, identificando as demandas 

mais frequentes e o percentual de atendimento da demanda observada? 

10.2.1 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de 

quais indicadores/sinalizadores? Análise do número de encaminhamentos realizados de 

forma equivocada ou desnecessária para atenção especializada 

10.2.2 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de 

quais indicadores/sinalizadores? Análise do número de solicitações de atendimentos 

desnecessariamente direcionadas ao NASF 

10.2.3 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de 

quais indicadores/sinalizadores? Análise dos indicadores de saúde da população do território 

10.2.4 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de 

quais indicadores/sinalizadores? Análise das situações de saúde dos casos compartilhados 

10.2.6 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de 

quais indicadores/sinalizadores? Não avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes 

apoiadas 
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12.3 – O NASF apoia e desenvolve com as equipes de AB estratégias de cuidado às pessoas 

com doenças crônicas? 

12.4.5 – De que forma se dá esse apoio? Realização de tratamento e reabilitação de agravos 

relacionados à alimentação e nutrição 

12.4.8 – De que forma se dá esse apoio? Qualificação dos encaminhamentos para outros 

pontos de atenção 

12.4.9 – De que forma se dá esse apoio? Monitoramento dos usuários em acompanhamento 

em outros pontos de atenção, de acordo com o Projeto Terapêutico  

14.3 – O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para mulheres com intenção de engravidar, 

gestantes e puérperas? 

14.4.3 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Oferta atividades 

específicas para este momento do ciclo de vida (exemplo: orientação alimentar, práticas 

corporais, grupos, etc.) 

14.4.4 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Construção e 

acompanhamento de Projeto Terapêutico Singular nos casos de gestação de alto risco 

14.4.5 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Acompanhamento 

de visitas domiciliares no puerpério, auxiliando a equipe na identificação de necessidades de 

cuidado e nas intervenções 

14.5 – O NASF apoia e desenvolve ações relacionadas ao acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento das crianças no território? 

14.6.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento individual da criança 

14.6.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atendimento domiciliar à criança com algum 

agravo 

14.6.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Orientações aos familiares 

14.6.4 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atendimento às situações em que há 

dificuldade na relação entre pais ou cuidadores e crianças 

14.6.5 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Apoio na avaliação dos casos, identificando 

necessidades de cuidado 

14.6.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Suporte na identificação precoce de alterações 

relacionadas ao crescimento e desenvolvimento nas crianças 

14.6.7 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Elaboração de PTS considerando o ambiente 

familiar, sociocultural e escolar 
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14.6.8 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Articulação com escola e com o Programa 

Saúde na Escola, se houver 

14.7 – O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos à saúde? 

14.8.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças desnutridas 

e com deficiência de micronutrientes (exemplo: deficiência de ferro e vitamina A) 

14.8.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças com 

dificuldades no aleitamento materno ou na alimentação complementar 

14.8.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças prematuras 

ou que tiveram restrição do crescimento intrauterino 

14.8.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Suporte às equipes nas decisões acerca dos 

encaminhamentos para outros pontos de atenção 

16.1 – O NASF realiza ações em alguma dessas 5 áreas: Práticas Integrativas e 

Complementares, Assistência Farmacêutica, Atenção Nutricional, Saúde do Trabalhador, 

Apoio à Organização do Processo de Trabalho das Equipes? 

16.2.3 – Em quais áreas? Escolha até duas opções: Assistência Nutricional 

16.2.5 – Em quais áreas? Escolha até duas opções: Apoio à Organização do Processo do 

Trabalho 

17.2.4 – Quais ações são realizadas? Plantas medicinais e fitoterapia 

17.2.5 – Quais ações são realizadas? Homeopatia 

21.1 – O NASF apoia a gestão e o planejamento da equipe AB? 

Fonte: Próprio autor, baseado em Brasil (2013).   

 

Para as variáveis independentes que ficaram no modelo final, foi estimado o valor do de 

cada uma sobre a variável dependente (referente à AN) do respectivo modelo. Este efeito foi 

expresso em Odds Ratio, com nível de significância de 5%.  

A avaliação de cada modelo foi feita por meio das estatísticas de Função de 

Verossimilhança, Cox-Snell R2 e Nagelkerke R2. Os modelos com coeficientes de determinação 

(R2) menores que 0,25, foram desconsiderados, por isso, os resultados abordarão 21 variáveis 

dependentes, ao invés de 23 (excluídas neste processo: 19.4.5 e 19.8.1). Nas colunas 

indicadoras estão as variáveis independentes e no corpo da tabela os valores de OR ajustado de 

cada variável. As variáveis que não apresentaram nenhuma relação com as variáveis 

dependentes de cada tabela não são mostradas. Os valores dos coeficientes de determinação dos 

modelos são mostrados na primeira linha de cada tabela.  
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3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Trata-se de um subprojeto vinculado ao Projeto Integrado de título “Avaliação da 

atenção básica no Brasil: estudos multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e satisfação 

dos usuários”. Este foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebendo o parecer de Nº 21.904, 

datado de 13 de Março de 2012 (ANEXO A), conforme preconizam as normas éticas e 

reivindicações legais em pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012d).  

Todavia, visando facilitar os processos de publicação dos dados da pesquisa; o projeto 

que resultou neste trabalho foi apropriadamente cadastrado na Plataforma Brasil de Pesquisa 

Científica e submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, com parecer aprovado (número 2.175.310 e CAEE: 

70038017.1.0000.5188), exposto no ANEXO B. 

Salienta-se que os processos realizados na presente pesquisa não gerarão restrição de 

segurança à vida de seus participantes, bem como não vinculam problemáticas a aspectos éticos 

de experimentação com seres humanos.  
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APÊNDICE A – Passo 2: quadro destinado à especificação dos campos e numeração 

correspondente das variáveis incluídas neste passo do estudo 

 

Campo: Estrutura Física  

4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.5 - - 

Campo: Educação Permanente  

6.4 - - - - - - 

Campo: Planejamento das ações do NASF  

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.8 - 

Campo: Organização do apoio matricial às eAB 

9.5 - - - - - - 

Campo: Gestão da demanda e da atenção compartilhada  

10.1 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.6 - 

Campo: Atenção às pessoas com doenças crônicas  

12.3 12.4.5 12.4.8 12.4.9 - - - 

Campo: Atenção à saúde materno-infantil  

14.3 14.4.3 14.4.4 14.4.5 14.5 14.6.1 14.6.2 

14.6.3 14.6.4 14.6.5 14.6.6 14.6.7 14.6.8 14.7 

14.8.1 14.8.2 14.8.3 14.8.6 - - - 

Áreas específicas – Componente singular 

16.1 16.2.3 16.2.5 - - - - 

Campo: Práticas integrativas e complementares  

17.2.4 17.2.5 - - - - - 

Campo: Apoio à organização do processo de trabalho das equipes 

21.1 - - - - - - 

Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE B – Passo 5: quadro destinado à especificação das variáveis retiradas por valor-p 

não significante, após teste qui-quadrado de Pearson 

 

 

Campo: Estrutura Física  

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

4.2.4 19.4.5; 19.8.1 

Campo: Educação Permanente 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

6.4 19.4.5 

Campo: Planejamento das ações do NASF 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

7.3.4 19.3; 19.5 

Campo: Organização do apoio matricial às eAB 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

9.5 19.5 

Campo: Atenção à Saúde Materno-Infantil 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

14.4.4 19.3; 19.5 

Campo: Áreas específicas – Componente singular 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

16.2.5 19.6.4; 19.6.6; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

Campo: Práticas integrativas e complementares 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

17.2.5 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.5; 19.6.4 

Campo: Áreas específicas – Componente singular 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

21.1 19.4.2; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.8.4 

Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE C – Passo 5: quadro destinado à especificação das variáveis que continuaram no 

estudo, após teste qui-quadrado de Pearson, por terem resultado em valor-p significante 

 

Campo: Estrutura Física 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

4.1 19.2.1; 19.2.2; 19.5; 19.6.5 

4.2.2 19.2.1; 19.2.2; 19.5; 19.6.5 

4.2.3 19.6.1; 19.6.2; 19.6.4 

4.2.4 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

4.5 19.2.1; 19.2.2; 19.4.2; 19.5; 19.6.3 

Campo: Educação Permanente 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna  

6.4 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 

19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 

19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

Campo: Planejamento das ações do NASF 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

7.3.1 19.1; 19.5; 19.6.5; 19.7; 19.8.4 

7.3.2 19.1; 19.2.3; 19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.4; 19.7; 19.8.2; 19.8.4 

7.3.3 
19.1; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 

19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.8.2; 19.8.4 

7.3.4 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.5; 

19.4.6; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 

19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

7.3.5 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 

19.4.5; 19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 

19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

7.8 19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.4.4; 19.5; 19.6.2; 19.6.3; 19.8.4 

Campo: Organização do apoio matricial às eAB 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

9.5 19.4.6; 19.6.2; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3 
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Campo: Gestão da demanda e da atenção compartilhada 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

10.1 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 

19.6.6 

10.2.1 19.6.6; 19.8.4 

10.2.2 19.5; 19.6.5 

10.2.3 19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.4.4; 19.5; 19.8.2; 19.8.4 

10.2.4 
19.4.4; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 

19.8.3; 19.8.4 

10.2.6 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 

19.4.5; 19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 

19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

Campo: Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

12.3 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 

19.8.4 

12.4.5 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 

19.8.4 

12.4.8 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 

19.8.4 

12.4.9 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

Campo: Atenção à Saúde Materno-Infantil 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

14.3 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.5; 19.6.1; 

19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 

19.8.4 

14.4.3 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.3; 19.4.4; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 

19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 
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14.4.4 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.4.4; 19.4.6; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.5; 

19.6.6; 19.8.2; 19.8.3 

14.4.5 19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.5; 19.6.2; 19.6.5; 19.6.6 

14.5 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.4.5; 

19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 

19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.6.1 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.4.5; 

19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 

19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.6.2 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.4.5; 

19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 

19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.6.3 19.1; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.4; 19.5; 19.6.4 

14.6.4 19.4.2; 19.4.6; 19.6.2; 19.8.2 

14.6.5 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.5; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 

19.8.3; 19.8.4 

14.6.6 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.5; 19.4.6; 19.5; 

19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.3; 19.8.4 

14.6.7 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 

19.6.3; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.6.8 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 19.6.3; 

19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.7 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 

19.6.3; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.8.1 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 

19.6.3; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.8.2 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 

19.6.3; 19.6.5; 19.6.6; 19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

14.8.3 
19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.6; 19.5; 19.6.2; 

19.6.3; 19.6.5; 19.6.6 

14.8.6 19.2.3; 19.6.4; 19.6.6; 19.8.2; 19.8.3 

Campo: Áreas específicas – Componente singular 
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Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

16.1 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 

19.4.5; 19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 

19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

16.2.3 

19.1; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3; 19.4.1; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 

19.4.5; 19.4.6; 19.5; 19.6.1; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 

19.7; 19.8.1; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.4 

16.2.5 19.4.2; 19.4.4; 19.6.1; 19.6.2 

Campo: Práticas integrativas e complementares 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

17.2.4 19.4.2; 19.4.3; 19.4.4; 19.5; 19.6.4; 19.8.1 

17.2.5 19.8.1 

Campo: Áreas específicas – Componente singular 

Variável da Linha Variável(eis) da Coluna 

21.1 19.4.3; 19.4.4 

Fonte: Próprio autor. 
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Título resumido: Atenção nutricional no NASF. 

 

Área de Concentração: Nutrição e Saúde Coletiva. 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a atenção nutricional (AN) no âmbito do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) em todo Brasil, a partir da Avaliação Externa do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ – AB). Trata-se de estudo 

transversal e analítico, com abordagem quantitativa de dados secundários.  

Foram construídos modelos de regressão logística, considerando as ações da AN como 

variáveis dependentes e os demais eixos trabalhados pela avaliação externa, como variáveis 

independentes. Dentre os principais achados, citam-se: o favorecimento ao desenvolvimento de 

ações de Vigilância Alimentar e Nutricional pela análise do número de encaminhamentos 

equivocados ou desnecessários para atenção especializada (OR = 0,75); o fortalecimento das 

ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável pela qualificação dos 

encaminhamentos a outros pontos de atenção (OR = 0,68); a otimização das ações voltadas aos 

agravos relacionados à alimentação e nutrição, quando houveram orientações aos familiares 

(OR = 0,5); e que o monitoramento dos usuários na rede de atenção auxiliou à articulação 

intersetorial, para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (OR = 0,79). Entretanto, a 
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oferta do cuidado às pessoas com doenças crônicas desfavoreceu todas as principais ações da 

AN.  Diante dos resultados analisados, infere-se que a AN fortaleceu-se no escopo da AB, 

intermediada pelos profissionais do NASF, sendo necessário potencializar: a intersetorialidade; 

articulação entre NASF, equipes vinculadas e usuários; formação voltada ao SUS e Educação 

Permanente. Este estudo pode suscitar a análise entre novos ciclos do PMAQ – AB e contribuir 

para efetivação da AN. 

 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde. Política Nutricional. Atenção Básica. Acesso aos 

Serviços de Saúde. Qualidade da Assistência à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a oferta de uma assistência integral, equânime 

e universal. Em 1994 foi implantado o Programa Saúde da Família, consolidado em 2011 como 

Estratégia Saúde da Família (ESF), priorizando a reorganização dos cuidados primários, 

expansão da abrangência e qualidade da oferta de serviços de saúde, atuando como 

coordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e propiciando a intersetorialidade1,2. 

Apesar da melhoria dos indicadores de saúde da população brasileira, como a redução 

da mortalidade por doenças transmissíveis, da morbimortalidade materno-infantil, de morte por 

causas evitáveis, da desnutrição infantil e do prolongamento da expectativa de vida3, ações 

estratégicas ainda necessitam ser implementadas, visando à superação dos desafios da 

ampliação da cobertura dos territórios, adaptação aos diversos contextos das populações 

adscritas e adequação da qualidade do serviço prestado, requerendo interesse político, emprego 

de recursos financeiros, técnicos e intelectuais1,2,4. 

 Neste cenário, inserem-se os Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Criados em 

20085, devem se corresponsabilizar pela promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 

usuários da ESF, incorporando diversos núcleos profissionais, implicando em maior 

resolutividade das ações da Atenção Básica – AB, não apenas no campo assistencial, mas 

também no técnico-pedagógico; sempre na perspectiva da integralidade e longitudinalidade do 

cuidado6. 

No escopo do NASF constam as ações de alimentação e nutrição, baseadas na Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e no Direito Humano à Alimentação Adequada7. 

A primeira diretriz da PNAN8 trata da organização da atenção nutricional (AN), que 
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“compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da 

saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos” (p. 26).  

A ações de AN devem perpassar a RAS e pautar-se no perfil epidemiológico dos 

territórios, no estímulo ao trabalho dialógico e crítico-reflexivo, na interprofissionalidade e 

articulação intersetorial; considerando o enfoque na vigilância, promoção, prevenção e 

recuperação da saúde 9-12. 

Nesse contexto, enfatiza-se a avaliação. Pesquisas nacionais e internacionais salientam 

a relevância do estímulo a uma cultura avaliativa constante e cíclica, destinada ao 

monitoramento da qualidade dos serviços prestados, planejamento das ações e enfrentamento 

aos desafios13-16. 

Assim, foi instituído em 2011 o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da AB (PMAQ – AB), por meio da Portaria nº 1.654 do Ministério da Saúde – MS2,17. 

Uma das fases desse programa é a avaliação externa (AE), que se configura como estratégia de 

auxílio à gestão, pois as informações geradas podem fortalecer a capacidade organizacional do 

SUS como um todo2,18. Um dos módulos da AE contempla aos profissionais do NASF e inclui 

a AN entre os eixos trabalhados. 

Mediante os diversos aspectos de operacionalização da AB contemplados no 

instrumento da AE, infere-se que analisar suas respostas possibilitaria a identificação de 

fortalezas e desafios no cuidado à população na ESF, inclusive relativos à AN2,19. Esta 

investigação objetiva avaliar a AN no âmbito do NASF em todo Brasil, a partir da AE do PMAQ 

– AB. 

  

MÉTODOS 

 

Esta pesquisa refere-se a um estudo transversal e analítico, com abordagem quantitativa. 

Utilizaram-se dados secundários de base nacional, coletados no 2º ciclo de AE do PMAQ – AB, 

desenvolvido entre o ano de 2013 e o primeiro semestre de 2014. Cada equipe do NASF 

consistiu na unidade de análise, totalizando 1.773 equipes, em todo território nacional. 

As informações foram provenientes do “Instrumento de Avaliação Externa: Saúde Mais 

Perto De Você”, referente ao “Módulo IV - Entrevista com Profissional do NASF e Verificação 

de Documentos na Unidade de Saúde”20.  
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As entrevistas, registradas mediante o uso de tablets, foram realizadas com um 

profissional do NASF, definido como sujeito da pesquisa, previamente determinado à critério 

da equipe que compunha e contatado pelo entrevistador.  

Todos os dados foram exportados do banco de dados do PMAQ – AB para o programa 

estatístico StataSE, versão 14. As variáveis deste estudo são constituídas pelas perguntas 

realizadas na entrevista supracitada. Todas as variáveis foram dicotomizadas nas categorias de 

análise: “sim” ou “não”, e as respostas “não se aplica” transformadas em “não”, de modo a ter 

a porcentagem absoluta de “sim” no universo da pesquisa.  

A análise constou de sete passos. O primeiro deles referiu-se a análise descritiva, 

obtendo-se médias e intervalos de confiança 95%, quando o dado foi contínuo; como também 

as distribuições de frequência das 338 variáveis contidas no instrumento do estudo, excluídas 

as variáveis de “Identificação Geral” e “Identificação da Unidade”.  

Diante da distribuição de frequências de cada uma das 338 variáveis, houve a análise do 

poder explicativo de seus resultados (Passo 2). Assim, as que apresentaram mais de 90% de 

suas respostas em somente uma categoria, refletiam aspectos muito uniformes da atuação do 

NASF, não sendo capazes de agrupar equipes com características diferentes e, portanto, foram 

excluídas dos passos seguintes desta análise.  

Amparados pelas diretrizes do NASF e evidências científicas, dois especialistas 

selecionaram as variáveis que consideraram ter maior relação prática com a AN. Como 

resultado, permaneceram as 23 variáveis contidas no eixo específico da AN e mais 47, dos 

seguintes eixos do instrumento trabalhado: estrutura física; Educação Permanente (EP); 

planejamento das ações do NASF; organização do apoio matricial às equipes de AB (eAB); 

gestão da demanda e da atenção compartilhada; atenção às pessoas com doenças crônicas; 

atenção à saúde materno-infantil; áreas específicas; Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) e apoio à organização do processo de trabalho das equipes. 

Em seguida, observaram-se quais das 47 variáveis possuíam melhor vinculação para 

com cada uma das 23 variáveis da AN (Passo 3) e, a partir disso, foi aplicado o teste qui-

quadrado de Pearson (Passo 4), considerando nível de significância de 5%. Os resultados do 

quarto passo subsidiaram a execução do Passo 5, que definiu a permanência das variáveis com 

associação estatística significativa, por meio do teste qui-quadrado; permanecendo 624 

associações. 

O Passo 6 compôs-se da construção de modelos de regressão logística múltipla, entre 

cada variável dependente, constituídas pelas 23 variáveis das ações de AN, e as variáveis 
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independentes que apresentaram associação no Passo 5 e que representam as indagações dos 

demais eixos da entrevista utilizada, as quais foram incluídas progressivamente, quando p<0,20. 

Como critério de entrada no modelo, considerou-se valor de p≤0,05, sendo retirado do modelo 

p>0,10, segundo a estatística Wald (Passo 7).  Para as variáveis independentes que ficaram no 

modelo final, foi estimado o valor de cada uma sobre a variável dependente (referente à AN) 

do respectivo modelo. Este efeito foi expresso em Odds Ratio, com nível de significância de 

5%.  

O Quadro 1 expressa a apresentação geral das variáveis dependentes e independentes, 

utilizadas nos modelos. As variáveis dependentes podem ser classificadas por meio de quatro 

perguntas centrais (em negrito) e seus desdobramentos, o que inclusive determinou a 

conformação das Tabelas expostas nos resultados. 

 

Quadro 1 – Listagem das variáveis dependentes e independentes utilizadas no modelo de regressão logística.  

Variáveis Dependentes 

19.1 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de vigilância alimentar e nutricional? 

19.2.1 – Esse apoio se dá por meio de: Coleta e registro de dados antropométricos dos usuários em prontuários e/ou 

cadernetas de saúde e/ou sistemas de informação 

19.2.2 – Esse apoio se dá por meio de: Coleta e registro de dados de consumo alimentar dos usuários em prontuários e/ou 

cadernetas de saúde e/ou sistemas de informação 

19.2.3 – Esse apoio se dá por meio de: Monitoramento da situação alimentar e nutricional e análise de informações para 

tomada de decisão 

19.3 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de promoção da alimentação adequada e saudável? 

19.4.1 – Esse apoio se dá por meio de: Promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável 

19.4.2 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações junto ao Programa Saúde na Escola e/ou no âmbito 

escolar 

19.4.3 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações junto aos polos do Programa Academia da Saúde ou 

programa similar de atividade física 

19.4.4 – Esse apoio se dá por meio de: Desenvolvimento de ações nos grupos já desenvolvidos na UBS ou outros espaços 

do território 

19.4.5 – Esse apoio se dá por meio de: Interlocução com setores responsáveis pela cadeia de produção agrícola 

19.4.6 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação intersetorial nos casos de risco de segurança alimentar e nutricional 

19.5 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações voltadas para os agravos relacionados à alimentação e nutrição 

(exemplo: as carências de micronutrientes, desnutrição, obesidade, diabetes, intolerância e alergias alimentares)?  

19.6.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Construção de Projeto de Saúde do Território  

19.6.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Construção de Projeto Terapêutico Singular 

19.6.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Qualificação das ações dos programas de suplementação de micronutrientes 

19.6.4 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Processos de Educação Permanente nestes temas 

19.6.5 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atenção individual e/ou domiciliar aos casos priorizados junto às equipes 

de AB 
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19.6.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Articulação com outros pontos da rede de atenção para continuidade do 

cuidado 

19.7 – O NASF apoia o desenvolvimento de ações de articulação intersetorial para garantia da Segurança Alimentar 

e Nutricional? 

19.8.1 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação com espaços de produção, comercialização e distribuição de alimentos 

no território (como agricultura familiar, hortas urbanas, feiras, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, 

supermercados e outros) 

19.8.2 – Esse apoio se dá por meio de: Articulação com os equipamentos sociais do território 

19.8.3 – Esse apoio se dá por meio de: Encaminhamento de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza para cadastro 

em programas sociais 

19.8.4 – Esse apoio se dá por meio de: Disponibilização de informações sobre a situação alimentar e nutricional da 

população adstrita para as instâncias de gestão e controle social 

Variáveis independentes 

4.1 – Existem cronogramas ou escalas de utilização das salas das unidades que contemplem as ações programadas para os 

profissionais do NASF? 

4.2.2 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? Consultório(s) compartilhado(s) com os 

profissionais da UBS 

4.2.3 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? Sala de reuniões na unidade 

4.2.4 – Quais espaços são disponibilizados para o NASF realizar suas atividades? Espaços no território (exemplo: parques, 

escolas ou praças) 

4.5 – A gestão disponibiliza os insumos necessários para o NASF realizar suas atividades? 

6.4 – É oferecida educação permanente para os profissionais do NASF? 

7.3.1 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no diagnóstico, avaliação e 

planejamento? Dados epidemiológicos do município 

7.3.2 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no diagnóstico, avaliação e 

planejamento? Principais problemas de saúde do território 

7.3.3 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no diagnóstico, avaliação e 

planejamento? Principais demandas das eAB 

7.3.4 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no diagnóstico, avaliação e 

planejamento?   Perfil da demanda atendida pelo NASF 

7.3.5 – Quais informações de saúde a gestão disponibiliza para sua equipe para auxiliar no diagnóstico, avaliação e 

planejamento?  Desafios apontados na autoavaliação 

7.8 – O NASF participa de monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde em conjunto com as equipes da 

AB apoiadas? 

9.5 – O NASF participa do monitoramento dos Projetos Terapêuticos Singulares construídos em conjunto com as eAB? 

10.1 – O NASF monitora as solicitações de apoio das equipes, identificando as demandas mais frequentes e o percentual 

de atendimento da demanda observada? 

10.2.1 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de quais 

indicadores/sinalizadores? Análise do número de encaminhamentos realizados de forma equivocada ou desnecessária para 

atenção especializada 

10.2.2 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de quais 

indicadores/sinalizadores? Análise do número de solicitações de atendimentos desnecessariamente direcionadas ao NASF 
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10.2.3 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de quais 

indicadores/sinalizadores? Análise dos indicadores de saúde da população do território 

10.2.4 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de quais 

indicadores/sinalizadores? Análise das situações de saúde dos casos compartilhados 

10.2.6 – O NASF avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas por meio de quais 

indicadores/sinalizadores? Não avalia o impacto/resultado de suas ações nas equipes apoiadas 

12.3 – O NASF apoia e desenvolve com as equipes de AB estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas? 

12.4.5 – De que forma se dá esse apoio? Realização de tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e 

nutrição 

12.4.8 – De que forma se dá esse apoio? Qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção 

12.4.9 – De que forma se dá esse apoio? Monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de atenção, 

de acordo com o Projeto Terapêutico  

14.3 – O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para mulheres com intenção de engravidar, gestantes e puérperas? 

14.4.3 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Oferta atividades específicas para este momento 

do ciclo de vida (exemplo: orientação alimentar, práticas corporais, grupos, etc.) 

14.4.4 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Construção e acompanhamento de Projeto 

Terapêutico Singular nos casos de gestação de alto risco 

14.4.5 – Quais ações o NASF realiza para o cuidado da saúde da mulher? Acompanhamento de visitas domiciliares no 

puerpério, auxiliando a equipe na identificação de necessidades de cuidado e nas intervenções 

14.5 – O NASF apoia e desenvolve ações relacionadas ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças 

no território? 

14.6.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento individual da criança 

14.6.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atendimento domiciliar à criança com algum agravo 

14.6.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Orientações aos familiares 

14.6.4 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Atendimento às situações em que há dificuldade na relação entre pais ou 

cuidadores e crianças 

14.6.5 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Apoio na avaliação dos casos, identificando necessidades de cuidado 

14.6.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Suporte na identificação precoce de alterações relacionadas ao crescimento 

e desenvolvimento nas crianças 

14.6.7 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Elaboração de PTS considerando o ambiente familiar, sociocultural e 

escolar 

14.6.8 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Articulação com escola e com o Programa Saúde na Escola, se houver 

14.7 – O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos à saúde? 

14.8.1 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças desnutridas e com deficiência de 

micronutrientes (exemplo: deficiência de ferro e vitamina A) 

14.8.2 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças com dificuldades no aleitamento materno 

ou na alimentação complementar 

14.8.3 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Acompanhamento das crianças prematuras ou que tiveram restrição do 

crescimento intrauterino 

14.8.6 – Esse apoio se dá por meio de ações de: Suporte às equipes nas decisões acerca dos encaminhamentos para outros 

pontos de atenção 

16.1 – O NASF realiza ações em alguma dessas 5 áreas: Práticas Integrativas e Complementares, Assistência Farmacêutica, 

Atenção Nutricional, Saúde do Trabalhador, Apoio à Organização do Processo de Trabalho das Equipes? 
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16.2.3 – Em quais áreas? Escolha até duas opções: Assistência Nutricional 

16.2.5 – Em quais áreas? Escolha até duas opções: Apoio à Organização do Processo do Trabalho 

17.2.4 – Quais ações são realizadas? Plantas medicinais e fitoterapia 

17.2.5 – Quais ações são realizadas? Homeopatia 

21.1 – O NASF apoia a gestão e o planejamento da equipe AB? 

Fonte: adaptado de Brasil (2013)20.   

 

A avaliação de cada modelo foi feita por meio das estatísticas de Função de 

Verossimilhança, Cox-Snell R2 e Nagelkerke R2. Os modelos com coeficientes de determinação 

(R2) menores que 0,25, foram desconsiderados, por isso, os resultados abordarão 21 variáveis 

dependentes, ao invés de 23 (excluídas neste processo: 19.4.5 e 19.8.1). Nas colunas 

indicadoras estão as variáveis independentes e no corpo da tabela os valores de OR ajustado de 

cada variável. As variáveis que não apresentaram nenhuma relação com as variáveis 

dependentes de cada tabela não são mostradas.  

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, com número CAEE: 70038017.1.0000.5188. 

 

RESULTADOS  

 

A Tabela 1 apresenta que 70,2% dos profissionais entrevistados afirmam que o NASF 

apoia o desenvolvimento de ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). A pergunta 

principal concentrou o maior percentual, possivelmente por as demais configurarem-se como 

desdobramentos dela, padrão que se repetiu em todas as Tabelas.  
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Tabela 1  

Medida de efeito (Razão de chances) entre as variáveis relacionadas ao bloco da vigilância alimentar e nutricional e as demais variáveis de avaliação do NASF. Brasil, 2013. (n=1773) 

  

O NASF apoia o 

desenvolvimento 

de ações de 

vigilância 

alimentar e 

nutricional? 

Esse apoio se dá por meio de ações de: 

Coleta e registro de dados 

antropométricos dos usuários 

em prontuários e/ou 

cadernetas de saúde e/ou 

sistemas de informação 

Coleta e registro de dados de 

consumo alimentar dos usuários em 

prontuários e/ou cadernetas de 

saúde e/ou sistemas de informação  

Monitoramento da situação 

alimentar e nutricional e análise das 

informações para a tomada de 

decisão 

                                                                                         Frequência (% de “sim”)  70,2 66,8 57,0 61,5 

 R2 0,299 0,311 0,306 0,31 

1 Consultório(s) compartilhado(s) com os profissionais da UBS 0,704 - - - 

3  
Participa de monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde em 

conjunto com as equipes da AB apoiadas 
- - 0,723 - 

4 O NASF participa do monitoramento dos PTS construídos com as eAB - - - 1,403 

5 

Análise do número de encaminhamentos realizados de forma equivocada ou 

desnecessária para atenção especializada 
- - - 0,751 

Análise do número de solicitações de atendimentos desnecessariamente direcionadas 

ao NASF 
0,749 0,760 0,704 - 

Análise dos indicadores de saúde da população do território - - - 0,607 

6 

Apoia e desenvolve com as equipes de AB estratégias de cuidado às pessoas com 

doenças crônicas 
6,431 5,126 3,227 5,703 

Realização de tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e 

nutrição 
0,118 0,112 0,108 0,112 

Monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de atenção, de 

acordo com o Projeto Terapêutico 
0,749 - - 0,649 

7 

O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para mulheres com intenção de 

engravidar, gestantes e puérperas 
- - 1,704 - 

Acompanhamento individual da criança - 0,674 0,600 - 

Suporte na identificação precoce de alterações relacionadas ao crescimento e 

desenvolvimento nas crianças 
0,428 0,628 0,505 0,606 

Elaboração de PTS considerando o ambiente familiar, sociocultural e escolar 1,824 - - - 

Apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos à saúde - 1,683 2,183 2,343 

Acompanhamento das crianças desnutridas e com deficiência de micronutrientes  0,298 0,223 0,226 0,268 

Acompanhamento das crianças com dificuldades no aleitamento materno ou na 

alimentação complementar 
- - - 0,573 

8 Apoio à Organização do Processo do Trabalho 1,353 1,374 - 1,307 

Legenda: 1 Estrutura física; 2 Educação Permanente (EP); 3 Planejamento das ações do NASF; 4 Organização do apoio matricial às eAB; 5 Gestão da demanda e da atenção compartilhada; 6 Atenção às pessoas 

com doenças crônicas; 7 Atenção à saúde materno-infantil; 8 Áreas específicas; 9 Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e 10 Apoio à organização do processo de trabalho das equipes
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Além disso, observa-se que a VAN foi favorecida, primordialmente, quando houve o 

compartilhamento dos consultórios com os profissionais da UBS, a análise de 

encaminhamentos desnecessários e o monitoramento de usuários em acompanhamento em 

outros pontos de atenção. 

Por outro lado, as ações de apoio e desenvolvimento, junto com as eAB, de estratégias 

de cuidado de pessoas com doenças crônicas, a elaboração de PTS considerando o ambiente 

familiar, sociocultural e escolar e o apoio à organização do processo de trabalho não 

contribuíram com o desenvolvimento das ações de VAN.  

Quando se considera este apoio por meio das ações de coleta e registro de dados 

antropométricos e de consumo alimentar dos usuários em prontuários e/ou cadernetas de saúde 

e/ou sistemas de informação ou monitoramento da situação alimentar e nutricional e análise das 

informações para a tomada de decisão, as variáveis independentes se comportaram de modo 

semelhante. Destacando-se que a participação do NASF no monitoramento e análise de 

indicadores e informações de saúde em conjunto com as eAB apoiadas, auxiliou apenas o 

registro do consumo alimentar.   

O monitoramento da situação alimentar e nutricional e análise das informações para a 

tomada de decisão, por sua vez, foi desfavorecido pelo apoio e desenvolvimento de ações 

voltadas para crianças com agravos à saúde e beneficiado pela análise do número de 

encaminhamentos realizados de forma equivocada ou desnecessária para atenção especializada. 

As ações da AN desse bloco tiveram a probabilidade do desenvolvimento diminuída pelo apoio 

e desenvolvimento com as eAB de estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas. 

Na Tabela 2 todas as variáveis dependentes tiveram seu desempenho dificultado, 

quando houve apoio e desenvolvimento junto às eAB de estratégias de cuidado às pessoas com 

doenças crônicas.  

 Constatou-se a melhoria da promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS) ao 

se valorizar a qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção e realizar 

orientações aos familiares. 
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Tabela 2  

Medida de efeito (Razão de chances) entre as variáveis relacionadas ao bloco da promoção da alimentação adequada e saudável e as demais variáveis de avaliação do NASF. Brasil, 2013. (n=1773) 

 

 O NASF apoia o 

desenvolvimento de 

ações de promoção 

da alimentação 

adequada e 

saudável? 

Esse apoio se dá por meio de ações de: 

Promoção do 

aleitamento materno 

e alimentação 

complementar 

saudável 

Desenvolviment

o de ações junto 

ao PSE e/ou no 

âmbito escolar 

Desenvolvimento de 

ações junto aos polos do 

Programa Academia da 

Saúde ou programa 

similar de atividade física 

Desenvolvimento de 

ações nos grupos já 

realizados na UBS ou 

outros espaços do 

território 

Articulação 

intersetorial 

nos casos 

de risco de 

SAN 

                                                                                   Frequência (% de “sim”) 73,7 70,2 67,1 51,5 69,7 52,6 

 R2 0,28 0,317 0,298 0,252 0,288 0,274 

1 
Consultório(s) compartilhado(s) com os profissionais da UBS - - - - 0,651 - 

Espaços no território  - - - 0,573 - - 

4 Participa do monitoramento dos PTS construídos com as eAB - 1,643 - - - - 

5 

Análise do número de solicitações de atendimentos desnecessariamente 

direcionadas ao NASF 
- 0,695 0,683 0,809 - 0,750 

Análise dos indicadores de saúde da população do território - - - 0,746 - 0,716 

6 

Apoia e desenvolve com as eAB estratégias de cuidado às pessoas com 

doenças crônicas 
4,634 3,062 3,762 2,871 3,508 2,654 

Realiza tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e 

nutrição 
0,137 0,139 0,158 0,167 0,139 0,175 

Qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção 0,679 - - 0,668 0,612 - 

Monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de 

atenção, de acordo com o Projeto Terapêutico 
 - 0,659 0,748 0,739 - 0,689 

7 

Acompanhamento de visitas domiciliares no puerpério, auxiliando a equipe na 

identificação de necessidades de cuidado e nas intervenções 
- - - - - 0,740 

Apoia e desenvolve ações relacionadas ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças no território 
- - 2,066 - - - 

Orientações aos familiares 0,516 0,415 - - 0,567 - 

Apoio na avaliação dos casos, identificando necessidades de cuidado - - - 0,624 - - 

Suporte na identificação precoce de alterações relacionadas ao crescimento e 

desenvolvimento nas crianças 
- - - - - 0,596 

Elaboração de PTS considerando o ambiente familiar, sociocultural e escolar 1,624 1,419 1,659 - 1,341 - 

Articulação com escola e com o Programa Saúde na Escola, se houver - - 0,190 - - - 

Apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos à saúde - 2,416 1,634 - - 3,024 

Acompanha crianças desnutridas e com deficiência de micronutrientes 0,275 0,305 0,234 0,434 0,295 0,272 

Acompanhamento das crianças com dificuldades no aleitamento materno ou 

na alimentação complementar 
- 0,463 - - - - 

Suporte às equipes nas decisões dos encaminhamentos - - - - - 0,601 

8 Apoio à Organização do Processo do Trabalho 1,511 - 1,320 1,751 1,587 1,377 

9 Plantas medicinais e fitoterapia - - 0,484 - - - 
10 Apoia a gestão e o planejamento da equipe AB - 1,326 - - - - 
Legenda: 1 Estrutura física; 2 Educação Permanente (EP); 3 Planejamento das ações do NASF; 4 Organização do apoio matricial às eAB; 5 Gestão da demanda e da atenção compartilhada; 6 Atenção às pessoas 

com doenças crônicas; 7 Atenção à saúde materno-infantil; 8 Áreas específicas; 9 Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e 10 Apoio à organização do processo de trabalho das equipes 
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 Todavia, a PAAS pareceu piorar, quando os profissionais do NASF participam da 

elaboração de PTS considerando o ambiente familiar, sociocultural e escolar; fato que também 

ocorreu com a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, 

desenvolvimento de ações junto ao PSE e de ações nos grupos já desenvolvidos na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) ou outros espaços do território.  

A promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável foi 

favorecida, dentre outros aspectos, ao se realizar o acompanhamento das crianças com 

dificuldades no aleitamento materno ou na alimentação complementar e representou a única 

variável deste bloco a ser menos executada, mediante a participação dos profissionais no 

monitoramento dos PTS. Ademais, apenas ela não apresentou resultados, para o apoio à 

organização do processo do trabalho, uma vez que, decorrente disso, as demais variáveis 

dependentes foram menos desempenhadas. 

 Concernente ao desenvolvimento de ações junto ao PSE e/ou no âmbito escolar, a 

variável independente que mais a potencializou foi o monitoramento dos usuários em outros 

pontos de atenção, de acordo com o Projeto Terapêutico.  

 Dentre os aspectos apresentados na Tabela 2, o desenvolvimento de ações junto aos 

polos do Programa Academia da Saúde (PAS) ou programa similar de atividade física foi o que 

apresentou menor frequência quanto à afirmativa de sua ocorrência (51,5%). Contudo, foi 

incrementado pela maioria das variáveis independentes com resultados observáveis, a exemplo 

da disponibilidade de espaços no território e apoio na avaliação dos casos, identificando 

necessidades de cuidado. 

 A realização de ações nos grupos já desenvolvidos na UBS ou outros espaços do 

território, é auxiliada pelas variáveis compartilhamento de consultório(s) com os profissionais 

da UBS e o conferir orientações aos familiares. 

 Conforme aludido anteriormente, a ação que mais obteve respostas afirmativas, pelos 

profissionais do NASF, quanto à sua execução tratou-se do desenvolvimento de ações voltadas 

aos agravos relacionados à AN (73,1%). Em contraposição, na Tabela 3, a construção de Projeto 

de Saúde no Território (PST) agregou a menor frequência de confirmações sobre a sua 

realização (33,2%).  
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Tabela 3 

Medida de efeito (Razão de chances) entre as variáveis relacionadas ao bloco de ações voltadas para os agravos relacionados à alimentação e nutrição e as demais variáveis de avaliação do NASF. Brasil, 

2013. (n=1773) 

 

 O NASF apoia o 

desenvolvimento 

de ações voltadas 

para os agravos 

relacionados à 

alimentação e 

nutrição? 

Esse apoio se dá por meio de ações de: 

Construção 

de PST 

Construção 

de PTS 

Qualificação das 

ações dos 

programas de 

suplementação de 

micronutrientes 

Processos 

de EP 

nestes 

temas 

Atenção 

individual e/ou 

domiciliar aos 

casos priorizados 

junto às eAB 

Articulação 

com outros 

pontos da RAS 

para a 

continuidade 

do cuidado 

                                                                       Frequência (% de “sim”) 73,1 33,2 42,0 40,7 57,9 70,9 60,5 

  R2 0,29 0,284 0,386 0,302 0,266 0,307 0,308 

1 

Consultório(s) compartilhado(s) com os profissionais da UBS - - - - 0,621 0,692 - 

Espaços no território - - - 0,702 - - 0,626 

A gestão disponibiliza os insumos necessários para o NASF realizar suas 

atividades 
- - - 1,480 - - - 

2 Oferecer EP para os profissionais do NASF - - 1,58 / 1,73 - 1,53 / 1,56 - - 

3 Informações de saúde: Principais problemas de saúde do território - - - 0,611 - - - 

4 Participa do monitoramento dos PTS construídos com as EAB - 0,676 0,371 - 1,318 1,533 - 

5 

O NASF monitora as solicitações de apoio das equipes, identificando as 

demandas mais frequentes e o percentual de atendimento da demanda 

observada 

- 1,80 / 2,12 - - 1,04 / 1,38 - - 

Análise do número de encaminhamentos realizados de forma equivocada 

ou desnecessária para atenção especializada 
- - - 0,713 - - - 

Análise do número de solicitações de atendimentos desnecessariamente 

direcionadas ao NASF 
- 0,676 - - - - - 

Análise dos indicadores de saúde da população do território - 0,639 0,707 0,611 - - 0,710 

Análise das situações de saúde dos casos compartilhados - - - - 0,715 - - 

6 

O NASF apoia e desenvolve com as equipes de AB estratégias de cuidado 

às pessoas com doenças crônicas 
3,862 3,256 7,642 4,393 3,977 3,787 3,136 

Realização de tratamento e reabilitação de agravos relacionados à 

alimentação e nutrição 
0,126 0,255 0,204 0,118 0,136 0,120 0,160 

Qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção - 0,551 - - - - 0,536 

Monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de 

atenção, de acordo com o Projeto Terapêutico 
- - 0,463  0,654 0,660 - 

7 

O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para mulheres com intenção 

de engravidar, gestantes e puérperas 
- - - 1,944 - 1,567 - 

Construção e acompanhamento de PTS nos casos de gestação de alto risco - 0,547 0,588 0,744 - - - 
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Tabela 3 (continuação) 

 

 O NASF apoia o 

desenvolvimento 

de ações voltadas 

para os agravos 

relacionados à 

alimentação e 

nutrição? 

Esse apoio se dá por meio de ações de: 

Construção 

de PST 

Construção 

de PTS 

Qualificação das 

ações dos 

programas de 

suplementação de 

micronutrientes 

Processos 

de EP 

nestes 

temas 

Atenção 

individual e/ou 

domiciliar aos 

casos priorizados 

junto às eAB 

Articulação 

com outros 

pontos da RAS 

para a 

continuidade 

do cuidado 

7 

Acompanhamento de visitas domiciliares no puerpério, auxiliando a 

equipe na identificação de necessidades de cuidado e nas intervenções 
- - - 0,656 - - - 

Acompanhamento individual da criança - - - 0,598 - - - 

Orientações aos familiares 0,497 - - - - 0,374 - 

Atendimento às situações em que há dificuldade na relação entre pais ou 

cuidadores e crianças 
- - - - - 0,616 - 

Apoio na avaliação dos casos, identificando necessidades de cuidado - - - - - - 0,606 

Elaboração de PTS considerando o ambiente familiar, sociocultural e 

escolar 
1,522 0,612 0,474 - - 1,412 - 

Articulação com escola e PSE, se houver - - 1,424 - - - - 

O NASF apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos 

à saúde? 
- 2,191 - 2,572 - - 2,931 

Acompanhamento das crianças desnutridas e com deficiência de 

micronutrientes 
0,254 0,323 0,513 0,188 0,448 0,285 0,277 

Acompanhamento das crianças prematuras ou que tiveram restrição do 

crescimento intrauterino 
- - - 0,652 - - - 

Suporte às equipes nas decisões acerca dos encaminhamentos para outros 

pontos de atenção 
- - - - - - 0,438 

8 Apoio à Organização do Processo do Trabalho 1,422 1,474 1,635 1,363 - 1,373 1,402 

9 Plantas medicinais e fitoterapia - - 0,596 - - 0,511 - 

Legenda: 1 Estrutura física; 2 Educação Permanente (EP); 3 Planejamento das ações do NASF; 4 Organização do apoio matricial às eAB; 5 Gestão da demanda e da atenção compartilhada; 6 

Atenção às pessoas com doenças crônicas; 7 Atenção à saúde materno-infantil; 8 Áreas específicas; 9 Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e 10 Apoio à organização do processo de 

trabalho das equipes 
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 Constatou-se, ainda, que na Tabela 3 se expôs o maior número de associações 

entre as variáveis independes e as dependentes nela encontradas. Seis medidas de efeito 

podem ser observadas para a indagação sobre o apoio do NASF ao desenvolvimento de 

ações voltadas para os agravos relacionados à AN. Destas, a que mais o favoreceu 

abordava às orientações conferidas aos familiares. Já o que menos colaborou com esta 

ação foi o apoio e desenvolvimento de estratégias de cuidado às pessoas com doenças 

crônicas.  

Das 12 variáveis independentes com produtos resultantes da regressão para a 

construção de PST, quatro atravancaram seu desempenho, à exemplo do apoio e 

desenvolvimento de estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas; tendo esta 

também atenuado à promoção das demais variáveis dependentes expostas na Tabela 3. 

Entre as que reforçaram sua ocorrência, encontra-se a análise dos indicadores de saúde 

da população do território.  

A construção de PTS foi menos realizada, quando se desempenhou articulação 

com escola e PSE e quando os profissionais do NASF se propuseram a participar da 

organização do processo de trabalho. Evidencia-se como auxiliadoras dessa construção, 

as variáveis independentes que abordam a participação na elaboração e monitoramento 

dos PTS construídos em conjunto com as eAB e o monitoramento dos usuários 

acompanhados em outros pontos da RAS.  

A qualificação das ações dos programas de suplementação de micronutrientes, por 

sua vez, foi desestimulada pelo apoio e desenvolvimento de ações voltadas para mulheres 

com intenção de engravidar, gestantes e puérperas, bem como ações voltadas para as 

crianças com agravos à saúde, organização do processo do trabalho e disponibilização 

dos insumos necessários. 

Quando a variável dependente relacionou-se aos processos de EP vinculados aos 

agravos relacionados à AN, tem-se que a análise das situações de saúde dos casos 

compartilhados foi o que mais fortaleceu sua concretização. 

Oferecer EP aos profissionais do NASF, participar do monitoramento dos PTS 

construídos com as eAB, das solicitações de apoio das equipes, identificando as demandas 

mais frequentes e o percentual de atendimento da demanda observada, bem como apoiar 

e desenvolver estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas, compuseram as 

variáveis que afetaram a realização de EP nos temas de AN. 
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A realização de tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e 

nutrição, o monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de 

atenção, o acompanhamento das crianças desnutridas e com deficiência de 

micronutrientes, além da realização de atendimento às situações em que há dificuldade 

na relação entre pais ou cuidadores e crianças, contribuíram para realização da atenção 

individual e/ou domiciliar aos casos priorizados junto às eAB.  

 Ao contrário do explicitado, houve desfavorecimento da variável dependente em 

evidência, principalmente quando ocorreu o apoio e desenvolvimento de estratégias de 

cuidado às pessoas com doenças crônicas e de ações voltadas para mulheres com intenção 

de engravidar, gestantes e puérperas, pelos profissionais do NASF. 

A articulação com outros pontos da RAS para a continuidade do cuidado contou 

com 7 resultados auxiliadores ao seu desempenho: disponibilidade de espaços no 

território; análise dos indicadores de saúde da população do território; realização de 

tratamento e reabilitação de agravos relacionados à AN; qualificação dos 

encaminhamentos para outros pontos de atenção; apoio na avaliação dos casos, 

identificando necessidades de cuidado; acompanhamento das crianças desnutridas e com 

deficiência de micronutrientes; e, suporte às equipes nas decisões acerca dos 

encaminhamentos para outros pontos de atenção. Dentre os produtos adversos a esta ação, 

expõe-se o apoio e desenvolvimento às práticas voltadas para as crianças com agravos à 

saúde e organização do processo do trabalho. 

 Na Tabela 4 encontra-se, como variável dependente, o apoio ao desenvolvimento 

de ações de articulação intersetorial, para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional 

– SAN, que foi desfavorecida pelo apoio e desenvolvimento com as eAB de estratégias 

de cuidado às pessoas com doenças crônicas, por ações voltadas para mulheres com 

intenção de engravidar, gestantes e puérperas, bem como à existência de apoio à 

organização do processo do trabalho. Este último também desfavoreceu os 

encaminhamentos de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza para cadastro 

em programas sociais. 

Observa-se ainda que, o acesso aos dados epidemiológicos do município, a análise 

dos indicadores de saúde da população do território e o monitoramento dos usuários em 

acompanhamento em outros pontos de atenção, por exemplo, colaboraram com a 

articulação intersetorial voltada à SAN.
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Tabela 4  
Medida de efeito (Razão de chances) entre as variáveis relacionadas ao bloco de ações voltadas ações de articulação intersetorial, para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional as demais variáveis de 

avaliação do NASF. Brasil, 2013. (n=1773) 

 

 O NASF apoia o 

desenvolvimento de ações 

de articulação 

intersetorial, para 

garantia da Segurança 

Alimentar e Nutricional? 

Esse apoio se dá por meio de ações de: 

Articulação 

com 

equipamentos 

sociais do 

território 

Encaminhamentos de 

famílias em situação 

de pobreza e extrema 

pobreza para cadastro 

em programas sociais 

Disponibilização de informações 

sobre a situação alimentar e 

nutricional da população adstrita 

para as instâncias de gestão e 

controle social 

                                                                                                           Frequência (% de “sim”)  60,1 39,1 56,2 42,2 

 R2 0,292 0,27 0,278 0,311 

1 

Existência de cronogramas ou escalas de utilização das salas das unidades que contemplem as 

ações programadas para os profissionais do NASF 
,726 ,677 ,728 ,684 

Consultório(s) compartilhado(s) com os profissionais da UBS - ,573 - - 

3 
Informações de saúde: Dados epidemiológicos do município ,638 ,608 ,618 ,666 

Participa de monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde com as eAB - - - ,661 

5 
Análise do n° de solicitações de atendimentos desnecessariamente direcionadas ao NASF - ,720 ,740 ,647 

Análise dos indicadores de saúde da população do território ,706 ,687 - ,677 

6 

Apoia e desenvolve com as eAB estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas 3,722 2,511 4,275 2,403 

Realização de tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e nutrição ,187 ,288 ,168 ,223 

Qualificação dos encaminhamentos para outros pontos de atenção - ,615 - - 

Monitoramento dos usuários em acompanhamento em outros pontos de atenção, de acordo com 

o Projeto Terapêutico 
,787 - ,752 - 

7 

Apoia e desenvolve ações voltadas para mulheres com intenção de engravidar, gestantes e 

puérperas  
1,524 1,652 - 1,630 

Construção e acompanhamento de PTS nos casos de gestação de alto risco - ,698 - ,722 

Acompanhamento de visitas domiciliares no puerpério, auxiliando a equipe na identificação de 

necessidades de cuidado e nas intervenções 
,646 - ,635 - 

Acompanhamento individual da criança ,586 ,524 ,689 - 

Articulação com escola e com o Programa Saúde na Escola, se houver - - - ,454 

Apoia e desenvolve ações voltadas para as crianças com agravos à saúde - - - 3,379 

Acompanhamento das crianças desnutridas e com deficiência de micronutrientes ,302 ,413 ,333 ,314 

Acompanhamento das crianças com dificuldades no aleitamento materno ou na alimentação 

complementar 
- - - ,562 

Acompanhamento das crianças prematuras ou que tiveram restrição do crescimento intrauterino - ,723 - ,642 

8 Apoio à Organização do Processo do Trabalho 1,351 - 1,279 - 

Legenda: 1 Estrutura física; 2 Educação Permanente (EP); 3 Planejamento das ações do NASF; 4 Organização do apoio matricial às eAB; 5 Gestão da demanda e da atenção compartilhada; 6 Atenção às pessoas 

com doenças crônicas; 7 Atenção à saúde materno-infantil; 8 Áreas específicas; 9 Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e 10 Apoio à organização do processo de trabalho das equipes
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Relativo à articulação com equipamentos sociais do território, infere-se que 11 das 13 

variáveis independentes agiram como potencializadoras de sua realização. Outrossim, os únicos 

empecilhos dessa articulação foram o apoio e desenvolvimento de estratégias de cuidado às 

pessoas com doenças crônicas e ações voltadas para mulheres com intenção de engravidar, 

gestantes e puérperas. 

Os encaminhamentos de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza para 

cadastro em programas sociais tiveram como principal favorecedora a realização de tratamento 

e reabilitação de agravos relacionados à AN. O apoio e desenvolvimento, junto às eAB, de 

estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas, conforme padrão apresentado nesta 

pesquisa, foi o aspecto que menos contribuiu para o desempenho daquela ação. 

Enfatizam-se as variáveis independentes que auxiliaram na disponibilização de 

informações sobre a situação alimentar e nutricional da população adstrita para as instâncias de 

gestão e controle social, como: dispor de dados epidemiológicos do município, participar de 

monitoramento e análise de indicadores e informações de saúde com as eAB, analisar os 

indicadores de saúde da população do território e realizar articulação com escola e PSE. 

Ademais, o aumento de chance de sua ocorrência foi bem relevante, quando o profissional do 

NASF realizou tratamento e reabilitação de agravos relacionados à AN. A variável dependente 

em discussão comportou-se como a única da Tabela 4 desfavorecida pelo apoio e 

desenvolvimento de ações voltadas para as crianças com agravos à saúde. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo demonstram como a AN tem sido influenciada por outros 

eixos desenvolvidos pelos profissionais do NASF. Evidencia-se que todas as variáveis do 

modelo de regressão foram afetadas pela atenção às pessoas com doenças crônicas, o que 

necessita de maior aprofundamento, para compreensão destes resultados, tendo em vista à 

relação direta deste aspecto com o componente da AN. Enuncia-se isto, inclusive, pelo fato 

desses agravos predominarem no âmbito das situações encaminhadas ao nutricionista na AB21, 

embora se saiba que além desse, outros profissionais também devem desenvolver as ações de 

AN22.   

As diretrizes do NASF, no escopo da AN, descrevem o quanto que as doenças crônicas 

integram o perfil de acometimentos desencadeadores do acionamento do NASF, por possuírem 

intrínseca ligação à alimentação saudável e adequada, bem como pela relevância da AN frente 
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à qualificação da atenção empregada à população que demanda esse tipo de assistência pelo 

SUS7. 

Outro alerta encontra-se no fato das doenças crônicas não-transmissíveis ainda 

constituírem a principal causa de morte no Brasil, tendo apresentado elevação das taxas de 

mortalidade por diabetes3. Em decorrência disso, os cuidados às crianças e adolescentes, 

visando à PAAS, têm sido enfatizados, dados os altos percentuais de sobrepeso e obesidade 

nesta fase da vida. Tanto que – contrário aos resultados deste estudo – investigação no estado 

de São Paulo indica o reforço das atividades de prevenção e controle desse quadro nas agendas 

do PSE, após o diagnóstico de excesso de peso em 30,6% dos 2.147 educandos participantes 

da pesquisa23. 

As evidências apontam que, tal qual encontrado neste estudo, ao serem realizados 

encaminhamentos de modo responsabilizado, amplia-se a capacidade de compreensão das 

condutas adotadas nos outros pontos de atenção, qualificando o cuidado24. Ademais, evidencia-

se a necessidade de fortalecer o diálogo entre os profissionais do NASF e das eAB, evitando 

encaminhamos desnecessários à atenção especializada. Nessa perspectiva, se favorece o 

acompanhamento mais qualificado da situação alimentar e nutricional, por meio de uma 

assistência longitudinal, geradora de vínculo e de práticas alimentares mais adequadas22. 

Percebe-se que a articulação intersetorial é um dos aspectos que precisam ser mais 

fortalecidos, o que pode se relacionar ao fato dessa dimensão exigir esforços que extrapolam o 

conhecimento do núcleo específico do saber e de aspectos da clínica uniprofissional, precisando 

ser trabalhada horizontalmente, na perspectiva de articulação em rede25. 

Os indicadores de saúde apresentaram-se como contribuintes das ações de AN, 

condizente com o seu contexto que envolve desde a averiguação, registro e processamento das 

informações, à avaliação e monitoramento dos dados gerados e culmina na potencialização do 

planejamento e desempenho das equipes26. Nesta lógica, também se encontram os dados 

epidemiológicos, cuja utilização orienta a tomada de decisões pautada nas realidades e 

necessidades locais, regionais e nacionais da população27,28.  

Os resultados relativos ao PTS foram bem diversos, tendo sido antagônicos às diretrizes 

do NASF, quando estas corroboram a importância dessa ferramenta à vigilância à saúde da 

criança e de função relevante à articulação com a família7, e – contrário a isso – desfavoreceu 

à PAAS. Talvez não esteja havendo o cumprimento dos preceitos da Rede Cegonha e de seus 

preceitos quanto ao processo de gestação-parto-nascimento-puerpério e início da vida29. A 

implantação do PTS é sugerida, com vistas ao trabalho transdisciplinar e produção do cuidado 
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singularizado, fortalecedor da autonomia e empoderamento da gestante29,30. A utilização desse 

recurso, também pode favorecer o acompanhamento de alguns casos de pré-natal de risco pela 

própria Unidade de Saúde da Família30. 

Por outro lado, reforça-se a importância dos aspectos que contribuíram com a construção 

do PTS, no escopo das ações voltadas aos agravos relacionados à alimentação e nutrição, uma 

vez que esta ferramenta possibilita um planejamento mais efetivo do cuidado, a partir do 

entendimento sobre as linhas de cuidado, a RAS e o que se conecta a ela, podendo ainda ser um 

elemento promotor da intersetorialidade31,32. 

Quando a variável independente tratou de PICs, constatou-se auxílio junto ao 

desenvolvimento de ações junto ao PSE e/ou no âmbito escolar e na construção de PTS. A 

implementação dessas práticas ainda tem sido incipiente pelos NASF, como evidencia estudo 

realizado em Santa Catarina, a partir dos dados da AE do PMAQ – AB, em seu segundo ciclo. 

Essa investigação averiguou que apenas 29,1% das equipes realizavam alguma modalidade de 

PIC, dentre as quais, 42,1% eram relativas às plantas medicinais ou fitoterapia33.  

Nesse sentido, o PSE pode ser um espaço propício para o fortalecimento das PICs, pois 

– por exemplo – as plantas medicinais podem compor a horta escolar, fomentando a ampliação 

da compreensão dos educandos quanto à interligação entre o alimento e o meio onde é 

produzido, repercutindo no entendimento sobre a AN34.  

A realização de PST ainda é pouco publicizada, comprometendo uma melhor análise 

dos achados e corroborando a relevância do abordado nesta investigação, pois a execução 

desses projetos favorece à produção do cuidado no território, por meio de diversas ferramentas 

de articulação, integração da comunidade, fortalecimento do controle social, com consequente 

ampliação de discussões acerca da vigilância em saúde e qualificação dos serviços35,36. 

O apoio à organização do processo de trabalho apresentou-se sempre de modo 

desfavorável às ações de AN, destoante do entendimento de que promove maior aproximação 

entre NASF e eSF, possibilitando clareza sobre seus papéis, aumentando a capacidade do 

trabalho multi e interprofissional, o planejamento das atividades a serem realizadas; não 

limitando a atuação do NASF à atendimentos individualizados37. 

A oferta de insumos fortaleceu as ações da AN, de acordo com os resultados 

encontrados. Entretanto, em pesquisa realizada por Figueroa, Pedraza e Santos38, na qual 

descreveram o perfil de atuação do nutricionista na Atenção Primária à Saúde em dois 

municípios da Paraíba, houve relato de insatisfação quanto à disponibilidade de estrutura e 



78 

 

 

material; o que necessita ser adequado, pois – dentre outros motivos – pode promover maior 

estímulo e implicação dos profissionais em suas ações. 

   Práticas, como a análise das situações de saúde dos casos compartilhados, legitimaram 

a efetivação da EP, pois esta ferramenta é capaz de proporcionar transformações na produção 

do cuidado, a qual também é compreendida como atividade do apoio matricial, recomendado 

ao NASF39. Contudo, observando o panorama geral do encontrado neste estudo, salienta-se que 

a EP ainda necessita compor intrinsecamente as ações do NASF. 

Reforça-se também a importância do estímulo ao conhecimento e habilidade dos 

profissionais do NASF para articular a RAS, bem como reconhecer os diversos mecanismos 

implicados nisso (como a gestão da clínica e a regulação em saúde) além de acompanhar 

longitudinalmente o usuário, visando o atendimento às necessidades de saúde da população 

adscrita31. 

Percebeu-se que uma série de variáveis vinculadas ao componente assistencial se 

associaram de modo a favorecer os encaminhamentos de famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza para cadastro em programas sociais, o que reforça um enfoque significativo 

em atendimentos individuais no âmbito do NASF40. Entretanto, considera-se que, para fomentar 

a SAN, se faz necessária uma atuação mais abrangente, no sentido de contemplar a sua 

complexidade e multidimensionalidade; neste contexto, por exemplo, o Programa Bolsa 

Família requer uma efetiva articulação intersetorial, para a sua efetividade41.  

Ante o exposto, observam-se conquistas da AN no âmbito da ESF, após a inserção dos 

diferentes núcleos profissionais que compõem o NASF, mas também quão expressiva é a 

necessidade de investimentos contínuos, de diversas ordens, para que seja superado o ainda 

hegemônico modelo biomédico, com vistas ao fortalecimento e efetiva implementação da 

reorientação do modelo de atenção à saúde42. 

É importante aludir que, ao optar por um percurso metodológico voltado a uma visão 

mais ampliada do contexto nacional, tem-se ciência de que possíveis diferenças inter-regionais 

foram suprimidas ou ofuscaram resultados importantes. Elucida-se ainda o fato do banco de 

dados ter sido alimentado entre quatro e cinco anos atrás e ter havido uma série de mudanças 

na política de saúde e também intersetorial desse período à atualidade; podendo, então, os 

resultados apresentados destoarem das ações mais recentes do NASF.  

Foram abordados aspectos importantes, a partir dos dados da AE do PMAQ – AB, 

ampliando as informações sobre a AN, em um contexto onde existem poucos trabalhos, fato 

que também dificulta a discussão dos resultados obtidos nesta investigação43. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo da AN insere-se nas diretrizes do NASF, devendo ser fortalecido pelos atores 

envolvidos com a AB, uma vez que se configura como potente componente relacionado ao 

cuidado integral em saúde.  

A AN consiste de um dos eixos incluídos na AE, fase integrante do PMAQ – AB e foco 

do presente estudo. Foi possível inferir que a VAN, a PAAS, as ações voltadas aos agravos 

relacionados à AN e a articulação intersetorial, com vistas à SAN foram, em sua maioria, 

favorecidas pelos aspectos relacionados à: estrutura física, planejamento das ações do NASF, 

gestão da demanda e da atenção compartilhada e PICs.  

Já a EP, reconhecida pela necessidade de implementação cotidiana nos serviços de 

saúde, e as áreas específicas não colaboraram com a realização de ações voltadas aos agravos 

relacionados à AN. Quando os eixos trabalhados foram a organização do apoio matricial às 

eAB e a atenção à saúde materno-infantil, em especial, no tocante à elaboração de PTS 

considerando o ambiente familiar, sociocultural e escolar e seu monitoramento e o apoio à 

organização do processo de trabalho das equipes, houve a fragilização da maioria das ações da 

AN associadas. 

O eixo da atenção às pessoas com doenças crônicas, destacando-se o apoio e 

desenvolvimento, junto às eAB, de estratégias de cuidado às pessoas com doenças crônicas 

consistiu no que mais influenciou negativamente a AN, levando à conclusão de que estejam 

competindo com suas ações. Este fato necessita de maior aprofundamento, por parte das equipes 

do NASF, em conjunto com as da AB e de integrantes da gestão. 

Assim sendo, constataram-se avanços quanto à AN, intermediada pelos profissionais no 

NASF. Todavia, e em consonância com suas diretrizes, ainda se faz necessário fortalecer a 

intersetorialidade, articulação entre profissionais do NASF, equipes de Saúde da Família e 

usuários, assim como a formação voltada ao SUS e a efetivação da EP. 

  A análise dos dados do 3° Ciclo do PMAQ – AB, a partir do mesmo percurso 

metodológico desta pesquisa, poderá possibilitar o comparativo entre os resultados, 

evidenciando um panorama de como a AN vem sendo influenciada por esse programa e assim 

auxiliar o monitoramento, avaliação e planejamento estratégico da ESF, tanto nacionalmente 

quanto nas macro e microrregiões. 
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APÊNDICE E – Considerações da Pesquisadora 

 

Explanar sobre como a atenção nutricional vem se desenvolvendo na Atenção Básica é 

algo estimulador, tendo em vista a experiência profissional enquanto nutricionista do NASF, 

que desempenhei por quase três anos. Nesta perspectiva, ter participado de algumas das fases 

do PMAQ – AB, no município onde atuava, me proporcionou um olhar com enfoque na teoria 

(Diretrizes, evidências científicas, etc.) e o seu aliar à prática, pautada no que vivenciei e 

também observei das ações dos demais nutricionistas. Assim sendo, os resultados do segundo 

ciclo da avaliação externa analisados neste trabalho, representam além de números e 

possibilidades estatísticas ou de uma discussão com prisma técnico, mas se cerca das nuances 

e hipóteses da pesquisadora, corroboradas ou rejeitadas pelos autores utilizados.  

Quanto aos resultados obtidos, é válido mencionar que foram fruto de uma metodologia 

bem desenhada e ajustada, conforme cada passo foi realizado, até conseguir um modelo 

estatístico correspondente aos objetivos traçados para esta investigação. O grande quantitativo 

de dados, provenientes do banco de dados utilizado, foi algo desafiador, podendo-se citar que 

a análise estatística em si é dotada de resultados dispostos em mais de 1.900 páginas, as quais 

foram cuidadosamente observadas e seus desdobramentos encontram-se no artigo exposto no 

APÊNDICE D. 

Nas análises discutidas, chamou-me atenção que o componente assistencial continua 

sendo priorizado em detrimento dos aspectos técnico-pedagógicos. Considero que isso reflete 

a realidade da maioria dos municípios brasileiros, que contratualizaram o NASF, porém diverge 

do que vivenciei profissionalmente, o que permeou a escrita desta seção no artigo construído.  

Ter desempenhado pesquisa de cunho quantitativo foi uma dificuldade e 

concomitantemente um aprendizado, uma vez que não tinha experiência nesse escopo, o que 

limitou – em alguns momentos – minhas ações e autonomia em relação ao progresso da 

pesquisa. Nestes percalços, a figura do orientador fez-se fundamental e proporcionou 

conquistas no âmbito deste estudo e para além dele, à exemplo disso posso citar o quanto 

consigo enxergar e compreender aspectos que necessito melhorar, no concernente à docência. 

Concebo que o mestrado visa extrapolar o aperfeiçoamento de pesquisadores, mas auxiliar na 

formação qualificada de futuros docentes, por isso, valorizo sobremaneira os ganhos que obtive 

ao longo desta jornada.  
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ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
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ANEXO B – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba 
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ANEXO C - MÓDULO IV – Entrevista com profissional do NASF e verificação de 

documentos na Unidade de Saúde 
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ANEXO D – Universidades/Instituições de Ensino e Pesquisa que participaram da avaliação 

externa do PMAQ – AB  

 

 

Quadro 2 – Relação de Universidades/Instituições de Ensino e Pesquisa que participaram da 

Avaliação Externa do PMAQ em seu segundo ciclo. 

 

Universidades/Instituição de Ensino e Pesquisa Regiões 

Universidade Federal da Paraíba  

 

 

 

 

Nordeste 

Universidade Federal de Campina Grande  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal Sergipe 

Universidade Federal do Piauí 

Universidade Federal da Bahia 

Fiocruz Pernambuco- Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães  

Universidade Federal de Pernambuco  

Universidade Federal de Alagoas  

Universidade Estadual de Alagoas  

Universidade Federal do Maranhão  

Rede de Universidades do Estado do Ceará  

 

Universidade Federal do Pará   

 

 

Norte 

 

Universidade Federal de Rondônia  

Universidade Federal do Acre  

Fiocruz Amazônia  

Universidade Federal do Amazonas  

Universidade Federal do Amapá  

Universidade Federal de Roraima  

Universidade Federal do Tocantins  

 

Universidade do Mato Grosso   

 

Centro-Oeste 

Universidade de Cuiabá  

Fiocruz Mato Grosso do Sul  

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul  

Universidade de Brasília  

Universidade Federal de Goiás  

 

Escola de Enfermagem (Universidade de São Paulo)   

 

 

 

Sudeste 

Faculdade Saúde Pública  

Universidade Federal de São Carlos  

Faculdade de Medicina do ABC  

Universidade Nove de Julho  

Universidade de São Paulo- Ribeirão Preto  

Universidade Estadual Paulista- Botucatu  

Faculdade de Medicina de Marília  

Universidade Federal de Minas Gerais (Nescon ) 

Fiocruz - Escola Nacional de Saúde Pública  

Universidade Federal de Fluminense  
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Universidade Federal de Fluminense  

Universidade Federal de Minas Gerais (FACE)  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul   

 

 

Sul 

Escola de Saúde Pública do Paraná  

Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

Universidade Federal de Pelotas  

Universidade Federal de Santa Catarina  

Grupo Hospitalar Conceição  
Fonte: Brasil (2013). 

 

 

 

 


