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RESUMO  

 

A integração da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o setor 
médico permite um acompanhamento do paciente que foi encaminhado para melhor 
avaliação acerca de sua evolução ou se necessita de uma mudança da conduta 
médica. Esse trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de intervenção para 
melhorar a integração da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e setor 
médico de modo a otimizar a comunicação entre todos os setores da Estratégia 
Saúde da Família no município de Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. Para o 
desenvolvimento do plano de intervenção, foram coletados dados da equipe da 
Unidade Básica de Saúde, por meio de Estimativa Rápida. Foi utilizada a 
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional e, por meio deste, foi 
elaborado o plano de ação. Também foi realizada uma revisão bibliográfica na 
Biblioteca Virtual em Saúde visando dar suporte teórico ao plano. A partir deste 
projeto de intervenção, espera-se que haja uma melhor comunicação e interação 
entre os setores Núcleo de Apoio à Saúde da Família e médico e ainda que, com a 
melhora do processo  de contrarreferência seja possível uma atenção integral ao 
paciente, possibilitando-lhe uma melhor qualidade de vida. 
 
 
Palavras Chave: Atenção Primária à Saúde, Contrarreferência, Município de 
Cachoeira de Pajeú, MG. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The integration of the team of the Family Health Support Center (NASF) and the 
medical sector allows a follow-up of the patient who has been referred for a better 
evaluation about his evolution or if he needs a change in medical conduct. This work 
aims to present an intervention project to improve the integration of the Family Health 
Support Center team and the medical sector in order to optimize communication 
between all sectors of the Family Health Strategy in the municipality of Cachoeira de 
Pajeú, Minas Gerais General. For the development of the intervention plan, data 
were collected from the Basic Health Unit team, using a Rapid Estimate. The 
Situational Strategic Planning methodology was used and, through this, the action 
plan was prepared. A bibliographic review was also carried out at the Virtual Health 
Library to provide theoretical support for the plan. From this intervention project, it is 
expected that there will be better communication and interaction between the Family 
Health Support Nucleus and doctor sectors, and that, with the improvement of the 
counter-referral process, comprehensive patient care is possible, enabling better 
quality of life. 
 
Keywords: Primary Health Care, Counter-reference, Municipality of Cachoeira de 
Pajeú, MG. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

1.1 Aspectos gerais do município 

Cachoeira de Pajeú é uma cidade com 9.382 habitantes, estimativa do IBGE 

para o ano de 2018, localizada na região norte de Minas Gerais, está inserido na 

Região denominada “Vale do Jequitinhonha”, ocupando uma área 695,672 km2, 

temperatura média da região de 24 graus centigrados e fica 760 Km da Capital do 

Estado. Limita com os Municípios Pedra Azul, Medina, Curral de Dentro, Santa Cruz, 

Salinas, Divisa Alegre e Aguas Vermelhas (IBGE, 2017).  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (IBGE, 2010) é muito 

baixo, de 0,578 e  tendo no município 1.978 pessoas recebendo benefícios do 

governo sendo 1.677 pessoas beneficiadas do programa Bolsa Família (BRASIL, 

2015) e 301 pessoas beneficiadas com o Programa Garantia Safra. 

Em relação ao trabalho e rendimentos em 2016, o salário médio mensal era 

de 1.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 6.7%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 49.9% da população nessas condições.  

O município apresenta 25.6% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 46.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.1% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Em relação à saúde a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 25.64 

para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 5.1 para cada 

1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 

119 de 853 e 46 de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil 

todo, essas posições são de 615 de 5570 e 672 de 5570, respectivamente. (IBGE, 

2017) 

 

1.2 Aspectos gerais da comunidade 

 

A população é de 2.218 mil habitantes divididos entre o povoado de Macela e 

povoado de Cateriogongo (conhecido como Pingueira), onde se forma a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) saúde ao alcance do povo. 
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A ESF Saúde ao Alcance do Povo pertence à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Mário Pereira dos Santos localizada no Povoado da Macela e conta como 

ponto de apoio a UBS Jesuíno Jose dos Santos localizada no Povoado de 

Cateriogongo, ambos no município de Cachoeira de Pajeú - MG, sendo que o 

Povoado da Macela é extenso pela quantidade de fazendas abrangentes nesse 

território. 

O povoado da Comunidade Macela está com um total de 1.568 mil habitantes, 

foi fundado, há mais de 90 anos, é uma área extensa devido a quantidade de 

pessoas que vivem nas fazendas, mas o povoado em si é pequeno, e não há 

saneamento básico. Com aspetos socioeconômicos que vêm da agricultura, que 

representa quase 50% do sustento da população, sendo a única renda do povoado o 

plantio das fazendas, o comércio é quase não existe, havendo apenas um 

supermercado.  

A escolaridade chega 60% de alfabetizados com nível grau 1 incluindo jovens 

e adultos, sendo assim o analfabetismo é elevado em Marcela. Conta-se com uma 

associação comunitária, funciona uma escola municipal e uma extensão da escola 

estadual, uma igreja católica e uma igreja protestante. O índice da população abaixo 

da linha da pobreza não atinge mais que 5% da população. É uma população 

carente, nem todos tem acesso ao transporte, sendo que a população da fazenda 

depende do transporte escolar, onde quase se não encontram vagas nos ônibus, 

dificultando realizar seus atendimentos na UBS. Tem-se serviços de luz elétrica, 

água, telefonia fixa, correio e internet. As condições de construção das casas são 

regulares. Tem recolhida de residuais sólidos pelo carro de lixo três vezes por 

semana e os principais postos de trabalho estão dentro da comunidade. 

Os profissionais da educação e saúde, trabalhadores desse povoado, são 

pessoas que vêm de fora, ocupando assim os cargos.  

A população conserva hábitos e costumes próprios da população rural 

brasileira e gosta de comemorar as festas religiosas, em particular as festas juninas. 

 Já a Comunidade de Cateriogongo conta com 650 mil habitantes é o povoado 

mais carente do munícipio não havendo nenhuma renda, a maioria das pessoas vive 

com bolsa família e com plantio das fazendas. Conta-se uma associação 

comunitária e possui três igrejas e uma escola municipal. 
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1.3 Sistema municipal de saúde 

 

O município adotou a Estratégia Saúde da Família para a reorganização da 

atenção básica e conta hoje com 02 equipes na zona urbana e 03 equipes na zona 

rural cobrindo 100% da população.  

No município tem constituído o conselho Municipal de saúde o qual se reúne 

periodicamente para análise e resolutividade dos problemas de saúde, a 

infraestrutura está composta por quatro PSFS e suas equipes de saúde, um hospital, 

farmácia popular, laboratório e secretaria de saúde, sendo que suas atividades 

abrangem todas as complexidades que compõem o sistema único de saúde.  

Vários serviços foram criados e aqueles que já existiam foram ampliados, 

sendo ofertada à população consultas médicas especializadas, ultrassonografia, 

mamografia, endoscopia, serviço de reabilitação, serviço de saúde bucal, exames 

laboratoriais e estudos radiológicos simples. Além disso, garante uma rede de média 

e alta complexidade (Fisioterapia, Hospital, Centro de Atenção Psicossocial.) e conta 

com o serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.  

O município programa ações em questões prioritárias, como: Saúde da 

Mulher; Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; Saúde Bucal; Controle da 

Tuberculose; Programa de Saúde nas Escolas; Atividade Física - Vida Ativa; 

Farmácia Básica.  

O Município tem 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, 

permitindo uma melhor assistência a toda população. Conta com cinco equipes de 

saúde da família e quatro equipes de saúde bucal, e os recursos humanos estão 

distribuídos da forma seguinte, 5 médicos, 5 enfermeiras, 6 técnicos de enfermagem 

e 23 agentes comunitários de saúde  com 8 horas  por dia , vínculo empregatício, o 

orçamento acima de 15%com saúde, as especialidades essenciais o município faz 

contratação de serviço com recurso próprio já outras especialidades são a traves da 

Pactuarão Programada Integrada (PPI). 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde, através de recursos repassados por 

município oferta à população consultas médicas especializadas, tais como: 

Cardiologia, Urologia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Oftalmologia, e vários 

exames especializados. 

  O Sistema de Referência e Contra referência tem dificuldade pois quando o 

paciente refere- se a qualquer especialista volta sem a contra referência. 
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Toda a Atenção Primária é feita no município, já na atenção secundária é feita 

por um hospital filantrópico de pequeno porte local e outros hospitais em cidades 

vizinhas pela PPI, sendo que a PPI se da também à saúde terciários com a capital e 

municípios de referência.  

Como sistema de apoio o município possui 02 ambulâncias e veículos 

comuns para o transporte em saúde. Possui o sistema de informação estruturado na 

secretaria municipal de saúde, com uma central de marcação e regulação à atenção 

básica. Possui um sistema de prontuário clinico, implantado em todas as unidades o 

prontuário eletrônico e há um setor responsável para a emissão do cartão SUS para 

todos os usuários. 

Os pontos de atenção de saúde são realizados a partir das fichas de 

referência e contra referência. Estes são encaminhados a cada a ponto da atenção 

pelo profissional indicado no momento da consulta e da queixa de cada paciente.   

O município também conta com o centro de referência Viva Vida, em 

Jequitinhonha – Minas Gerais, onde atende os hipertensos, diabéticos 

descompensados e gestante de alto risco, havendo assim retorno das contra 

referências para as UBS.  

Quanto aos principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de 

Saúde, um deles é a falta de recurso repassada, ocorrendo uma deficiência 

relacionada a essa falta de recurso. Outro problema é a média e alta complexidade 

que o município não consegue oferecer e pactuar, fazendo com que haja uma 

demanda reprimida. 

 

1.4 Unidade básica de saúde Mário Pereira dos Santos e a Unidade básica de 

saúde  Jesuíno Jose dos Santos 

 

A Unidade Básica de Saúde Mário Pereira dos Santos localizada no Povoado 

da Macela, tem uma infraestrutura que foi adaptada para ser uma UBS e pode ser 

considerada uma área inadequada, considerando a demanda dos atendimentos 

médicos juntamente com os de saúde bucal e os do grupo de apoio NASF.  

A área de recepção é pequena, quase sempre há uma aglomeração de 

pessoas, criando assim um certo tumulto, deixando os usuários e os profissionais 

insatisfeitos e dificultando as vezes o trabalho da recepção.  
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A  estrutura da unidade conta com um consultório médico e um de 

enfermagem, um consultório odontológico, sala de triagem, sala de vacina, três 

banheiros (um para os pacientes, funcionários e outro na sala de enfermagem), 

cozinha, sala de reuniões, sala de esterilização, almoxarifado. As reuniões com a 

comunidade são feitas na quadra de esportes da escola municipal. A Unidade 

atualmente não conta com todos os equipamentos e recursos para as atividades da 

equipe.  

A Unidade Básica de Saúde Jesuíno Jose dos Santos localizada no Povoado 

de Cateriogongo, que é um ponto de apoio, é uma unidade maior, com dois anos de 

funcionamento na nova estrutura do modelo SUS. Esta tem salas suficientes para o 

atendimento da população: dois consultórios médicos, um de enfermagem, 

odontológico, sala de vacina, sala de curativo, sala de nebulização, sala de triagem, 

sala de observação, sala de reuniões, cinco  banheiros, sala de esterilização, está 

bem dividida, bem equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da 

equipe. 

 

Na Unidade Básica de Saúde Mário Pereira dos Santos localizada no 

Povoado da Macela é necessário uma reforma na estrutura e ampliação da unidade, 

não tem salas suficientes para desenvolver todos os trabalhos que seriam realizados 

na UBS, não tem material de urgência, não tem ambulância, dificultando transladar o 

paciente para o hospital.  

Outro problema relacionado a Unidade do povoado de Macela e a Unidade do 

povoado de Cateriogongo é não ter atendimento médico, de enfermeira e 

odontológico todos os dias, devido a equipe dar suporte em duas unidades, sendo 

assim a atendimento são em dias alternados entre as duas UBS, deixando a 

demanda livre de atendimento.  

 

1.5 Equipe de saúde da família e NASF 

 

A equipe da UBS Mario Pereira dos Santos é composta por uma 

recepcionista, quatro agentes de saúde, uma enfermeira, um técnico de 

enfermagem, uma dentista e uma auxiliar de saúde bucal, uma médica e duas 

auxiliares de limpeza.  
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A equipe da UBS Jesuíno Jose dos Santos é composta por uma 

recepcionista, uma técnica de enfermagem, uma agente de saúde, uma auxiliar de 

limpeza, e a equipe de medico, dentista e enfermeiro da UBS do povoado de Macela 

que dão suporte a essa unidade. 

O NASF configura-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma 

integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de Atenção Básica 

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

com o Programa Academia da Saúde. 

 

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos; o 

atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde como 

nas visitas domiciliares e possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos 

de forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 

prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. O NASF do município de 

Cachoeira de Pajeú é composto por 6 profissionais, sendo eles 1 nutricionista, 1 

fisioterapeuta, 1 educador físico, 1 psicóloga, 1 fonoaudióloga e 1 ginecologista. 

 

1.6 O funcionamento da unidade básica de saúde Mário Pereira dos Santos e 

da unidade básica de saúde Jesuíno Jose dos Santos 

 

A Unidade Básica de Saúde Mário Pereira dos Santos localizada no Povoado 

da Macela com um ponto de apoio que é a Unidade Básica de Saúde Jesuíno Jose 

dos Santos localizada no Povoado de Cateriogongo que funcionam das 07:00 às 

16:00 de segunda feira à sexta feira. Porém os atendimentos: médico, odontológico 

e do enfermeiro são intercalados por unidade.   

Na Unidade de Saúde do povoado de Macela funciona segunda feira e quarta 

feira, e na Unidade de Saúde de Cateriogongo funciona terça feira e quinta feira, 

sendo que nos outros dias as unidades permanecem abertas com seus funcionários 

e atendimentos normalmente. Para tanto, é necessário o apoio dos agentes 

comunitários, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em 

atividades relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, sempre que o 

auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro está presente na Unidade. 
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1.7 O dia a dia da equipe  

 

O acolhimento é feito desde a porta de entrada na unidade. Na recepção o 

usuário retira a ficha para o determinado atendimento o qual precisa, seguindo o 

critério de prioridade para idosos, gestantes, crianças e casos que necessitam 

atendimento imediato. Após é feita a triagem e assim direcionado ao atendimento 

que necessita. O atendimento é feito por ordem de prioridade, do caso mais grave 

ao menos grave.  

Há o trabalho de educativo realizado de acordo com a demanda, sendo as 

atividades de educação programadas, e a educação em saúde realizadas 

juntamente com o grupo de apoio NASF. É feito um planejamento mensal e 

colocado em prática durante todo o mês na UBS como grupos de Hiperdia, 

Gestante, Tabagismo, Dengue.  

Atende-se com todos os programas oferecidos pelo Ministério da Saúde, 

consultas agendadas como pré-natal e puericultura. A visita domiciliar é feita a cada 

15 dias, de acordo com a demanda, e o agente comunitário de saúde avisa sobre os 

agendamentos, para que todos recebam esse atendimento domiciliar. 

O planejamento das ações é realizado à partir de reunião de planejamento, 

onde a enfermeira participa juntamente com a coordenação e equipe do NASF. Em 

seguida, realizam outra reunião na UBS para levantar as demandas do mês e 

colocar em prática toda a ação junto com a equipe do NASF, onde cada profissional 

é responsável por um tema a ser tratado. 

É realizada reunião de equipe, uma vez ao mês, para levantamento dos 

problemas e planejamento das ações e, desse modo, poder identificar as falhas e 

melhorar o plano de ação para que seja eficiente e eficaz.   

 Os principais problemas relacionados à organização do processo de trabalho 

da equipe se concentram-se na demanda espontânea que é grande. Assim há um 

fluxo maior dentro da UBS, onde a mesma conta com apoio de 4 profissionais do 

NASF, faltando salas para o atendimento, tumultuando a sala e espera e, as vezes, 

tendo que ocupar uma sala que não seria direcionado a esse atendimento do NASF. 

Outro problema é o fato de se trabalhar em duas UBS em dias alternados fazendo 

com que não haja funcionamento de uma agenda programada. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  

 

O levantamento foi feito por meio de uma estimativa rápida, segundo Faria, 

Campos, Santos (2018).  Ao se levantar a lista de problemas na área de 

abrangência para discutir com a equipe, nota-se que muitos desses problemas 

necessitam de um planejamento e que serão necessárias algumas estratégias para 

colocar o plano em ação:  

• A maioria dos pacientes não tem renda fixa; 

• Difícil adesão ao tratamento; 

• Falta de espaço físico para realizar atividades; 

• Falta de acompanhamento médico com as contrarreferências ao grupo 

NASF; 

• Número alto de atendimento em demanda livre; 

• Falta de reuniões frequentes com a equipe. 

 

Após a reunião com a equipe, foi possível colocar os problemas listados numa 

ordem de prioridade. Cada integrante da equipe expôs sua opinião e deu sugestões 

separando em problemas intermediários e problemas finais. Assim reordenamos a 

lista de problemas, chegando ao quadro de prioridades que se segue.  

 
1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção 

Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade de Macela e comunidade Cateriogongo do município de 
Cachoeira De Pajeú - MG. 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 
Priorização**** 

•Falta de 
acompanhamento 
médico com as 
contrarreferências 
para o grupo 
NASF; 

Alta 
5 Parcial 1 

•Falta de reuniões 
frequentes com a 
equipe do grupo 
NASF; 

Alta 
5 Parcial 2 

•Falta de espaço 
físico para realizar 

Alta 
5 Parcial 2 
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as atividades; 

•Número alto de 
atendimento em 
demanda livre; 

Alta 
5 Parcial 3 

•Difícil adesão ao 
tratamento; 

Alta 5 Fora 3 

•A maioria dos 
pacientes não tem 
renda fixa; 

Alta 5 Fora 4 

*Fonte: elaborado pela Autora.  

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 

Conforme o quadro de classificação de prioridades dos problemas, todos são 

de alta importância, porém se deve separá-los pela urgência de cada um deles, 

sendo que o maior valor da urgência é a ordem pela qual permite selecionar o 

problema a ser trabalhando, levando em consideração a capacidade de 

enfrentamento o qual permite fazer uma escala de prioridades e a seleção do 

mesmo, que é feita a partir da análise dos pontos obtidos com os critérios anteriores. 

Após fazer o estabelecimentos de prioridades dos problemas, através de 

alguns critérios de seleção utilizados e a possibilidade de enfrentamento pela 

equipe, foi possível escolher um problema como prioridade 1: falta de 

acompanhamento médico com as contrarreferências para o grupo NASF. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho foi realizado para que haja uma integração entre a equipe do 

NASF juntamente com o setor médico, sendo assim, foi escolhido um problema 

prioritário que é a falta de contrarreferência para o setor médico. 

A conduta do médico em sua grande maioria fica prejudicada, pois a partir do 

momento em que ele encaminha o paciente para o NASF, ele espera um retorno da 

equipe para que ele possa, com esse posicionamento, evitar a prescrição de 

medicamentos as vezes sem necessidade.  

Assim, busca-se resolver o problema do paciente em diversas áreas evitando 

alguma patologia ou a gravidade do quadro do paciente, de modo que é de extrema  

importância essa integração entre o médico e a equipe do NASF para uma melhor 

assistência às comunidades.  

Espera-se que um trabalho em equipe possa resolver ou minimizar o 

problema do paciente, ajudar na melhoria e qualidade de vida deste e aumentar a 

eficiência do tratamento proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a integração da equipe do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família e o setor médico na UBS de Macela e de 

Cateriogongo, no município de Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

− Propor o preenchimento do prontuário único eletrônico de 

contrarreferência para a equipe NASF. 

− Estruturar as contrarreferências para que, tanto a equipe NASF e o 

setor médico tenham acesso.   

− Propor processo de organização de reuniões através das 

contrarreferências com discussões de casos isolados em equipe. 
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4  METODOLOGIA  

 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para a realização 

da estimativa rápida e para a elaboração do Plano de Ação.  Foram seguidos os 

passos de definição, priorização, descrição, explicação dos problemas, seleção dos 

nós críticos, desenho das operações, identificação dos recursos críticos, análise de 

viabilidade do plano, elaboração de um plano operativo e gestão do plano de acordo 

com Faria, Campos, Santos (2018).  

  Para a realização da revisão bibliográfica foram consultados trabalhos da  

Biblioteca Virtual em Saúde e documentos de órgãos públicos como Ministério da 

Saúde, Secretária Municipal de Saúde e de outras fontes de busca, por meio das  

palavras-chave: Atenção Primária em Saúde; Estratégia Saúde da Família,  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  
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5 REVISÁO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) Atenção Primária à Saúde 

(APS) ou Atenção Básica à Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada 

em métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente 

aceitáveis, ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante 

sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, 

em todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de 

autorresponsabilidade e autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 1978). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser entendida como o primeiro nível 

do sistema de serviço de saúde, o qual deve funcionar como porta de entrada 

preferencial do sistema, com ações resolutivas sobre os problemas de saúde, 

articulando-se com os demais níveis de complexidade, formando assim uma rede 

integrada de serviços (STARFIELD, 2004). 

Pode-se dizer que a APS está voltada à população, com ações preventivas e 

curativas, atendendo a população e a comunidade.  

No Brasil, o Programa de Saúde da Família (PSF) é a principal estratégia de 

implementação e organização da APS (BRASIL, 2004). 

A Atenção Primária à Saúde considera o sujeito em sua singularidade, 

complexidade, integralidade e inserção sociocultural e busca a promoção de sua 

saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo 

saudável (CONASS, 2011).  

A ideia de que os cuidados dispensados na Atenção Básica são simples há 

muito deixou de ser realidade, se é que algum dia o foi. Estes são complexos e 

precisam dar conta das necessidades de saúde da população, em nível individual 

e/ou coletivo, de forma que as ações influam na saúde e na autonomia das pessoas 

e nos determinantes e condicionantes de saúde da comunidade (FIGUEIREDO, 

2011).  
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5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

A proximidade da equipe de saúde com o usuário permite que se conheça a 

pessoa, a família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão do usuário aos 

tratamentos e às intervenções propostas pela equipe de saúde. A Equipe de Saúde 

da Família está ligada à Unidade Básica de Saúde (UBS) local. Esse nível de 

atenção resolve 80% dos problemas de saúde da população. Entretanto, se a 

pessoa precisar de um cuidado mais avançado, a ESF faz este encaminhamento 

(BRASIL, 2017). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional 

que possui, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou 

médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS). Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal (BRASIL, 2017). 

Na ESF o trabalho em equipe é considerado um dos pilares para a mudança 

do atual modelo hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de 

trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e 

habilidades que interajam entre si para que o cuidado do usuário seja o imperativo 

ético-político que organiza a intervenção técnico-científica (FIGUEIREDO, 2011).  

 

 

5.3 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram instituídos em 2008 

pela Portaria nº 154 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). Em dezembro de 2012, 

seus parâmetros foram redefinidos e aprimorados por meio da Portaria nº 3124 

(BRASIL, 2012). Em linhas gerais, os Núcleos têm como objetivo principal oferecer 
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apoio às ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família  (eSF) além de 

ampliar a abrangência dessas ações segundo os princípios da territorialização e da 

regionalização (BRASIL, 2008; 2012).  

Outro objetivo do NASF é o de contribuir para a melhoria da resolutividade 

dos casos atendidos pela atenção primária, qualificando as ações e fortalecendo a 

rede de cuidados em saúde. Espera-se, com a implantação do NASF, concretizar o 

cuidado integral à população e diminuir os encaminhamentos aos outros níveis de 

atenção (BRASIL 2011). 

Na composição dos Núcleos, estão previstas equipes formadas por 

trabalhadores de diferentes categorias profissionais, tais como: professores de 

educação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros. Tanto as eSF quanto os NASF 

ficam alocados em Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Existem três modalidades de NASF: NASF1, que pode apoiar entre cinco e 

nove eSF e/ou equipes da Atenção Básica (AB) para populações específicas, tais 

como a população de rua ou a ribeirinha; NASF 2, que pode apoiar entre três e 

quatro eSF e/ou AB para populações específicas; por fim, o NASF 3, que oferece 

apoio entre uma e duas eSF e/ou AB, também para populações específicas. Além 

disso, tais modalidades se diferenciam pelo número de profissionais na composição 

das equipes e pela somatória da jornada de trabalho semanal de todos os membros 

da equipe (que varia de 80 horas na modalidade 3 a 200 horas na modalidade 1) 

(BRASIL, 2012). 

As atribuições dos profissionais do NASF compreendem: conhecer e articular 

os serviços de saúde e sociais existentes no território; conhecer a realidade 

socioeconômica e epidemiológica das famílias residentes na área adstrita; 

identificar, em conjunto com a comunidade e as eSF, o público prioritário para o 

desenvolvimento das ações, além do tipo de abordagem a ser adotada; atuar na 

prevenção e na promoção da saúde por meio de ações educativas; promover ações 

interdisciplinares com as eSF, a partir de discussões de caso realizadas 

periodicamente, além de apoiar as equipes de AB para populações específicas 

(BRASIL, 2008, 2009, 2011, 2012; SUNDFELD, 2010). 

As ações do NASF estão organizadas a partir de nove áreas temáticas. São 

elas: atividade física/práticas corporais; práticas integrativas e 

complementares/acupuntura e homeopatia; reabilitação; alimentação e nutrição; 
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saúde mental; serviço social; saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher; 

assistência farmacêutica (BRASIL, 2009). 

O NASF não se configura como porta de entrada do sistema de saúde. Dessa 

forma, deve atuar de forma integrada às eSFs, ou seja, priorizar as demandas 

identificadas e acordadas entre as duas equipes.  

Os processos de trabalho devem constituir-se a partir de ações 

compartilhadas entre ambas as equipes: discussões de casos de sujeitos ou de 

demandas do território, atendimento e grupos (BRASIL, 2010, 2011).  Para tanto, 

utilizam como estratégias de trabalho o apoio matricial, a clínica ampliada, o projeto 

terapêutico singular (PTS) e o projeto de saúde no território (PST). 

 

5.4 Referência e Contrarreferência 

 

Os conceitos de referência e contrarreferência em saúde, apesar de se 

constituírem como uma das bases da mudança almejada para o setor, ainda se 

encontram num estágio de pouco desenvolvimento, tanto em relação aos seus 

possíveis sentidos teóricos quanto no que refere à efetivação e divulgação de 

experiências, exitosas ou não (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

Referência representa o maior grau de complexidade, para onde o usuário é 

encaminhado para um atendimento com níveis de especialização mais complexos, 

os hospitais e as clínicas especializadas. Já a contrarreferência diz respeito ao 

menor grau de complexidade, quando a necessidade do usuário, em relação aos 

serviços de saúde, é mais simples (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

O Sistema de Referência e Contrarreferência é um mecanismo administrativo, 

onde os serviços estão organizados de forma a possibilitar o acesso a todos os 

serviços existentes no SUS pelas pessoas que procuram as unidades básicas de 

saúde. Essas unidades são, portanto, a porta de entrada para os serviços de maior 

complexidade, caso haja necessidade do usuário. Essas unidades de maior 

complexidade são chamadas “Unidades de Referência”. O usuário atendido na 

unidade básica, quando necessário, é “referenciado” (encaminhado) para uma 

unidade de maior complexidade a fim de receber o atendimento que necessita. 

Quando finalizado o atendimento dessa necessidade especializada, o mesmo deve 

ser “contrarreferenciado”, ou seja, o profissional deve encaminhar o usuário para a 
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unidade de origem para que a continuidade do atendimento seja feita (BRASIL, 

2011). 

O sistema de referência e contrarreferência é um mecanismo administrativo – 

gerencial que visa adequar a operacionalização do SUS. Para sua concretização e 

estruturação é necessário que as unidades que compõem o sistema sejam 

hierarquizadas, isto é, classificadas pelo tipo de serviços, equipamentos e 

profissionais especialistas e a capacidade de resolutividade (ORTIGA, 2006). 

Assim, esse sistema de referência e contrarreferência quando bem utilizado 

permite ao usuário uma assistência integral em todos os níveis de complexidade e 

aos serviços de saúde um acompanhamento adequado das ações de saúde 

realizadas.  
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6 PLANO DE AÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Falta de contrarreferência do 

NASF para o setor médico”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional e Elaboração do Plano de 

Ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

Para descrição do problema priorizado, a equipe utilizou dados dos 

atendimentos na unidade de saúde. Foram selecionados indicadores da frequência 

de alguns problemas relacionados à falta de contrarreferência do NASF para o setor 

médico. 

 

Quadro 1 - Descritores do problema de falta de contrarreferência do NASF para 
o setor médico, 2019 
 

Descritores Número  pacientes 
cadastrados 

Número  pacientes 
encaminhados ao 

NASF   

Número  
pacientes com 

retorno ao médico 

Hipertensos cadastrados  299 199 59 

Diabéticos cadastrados 44 24 04 

Tabagistas cadastrados 90 80 12 

Etílicos cadastrados 42 38 10 

Sofrimento mental 65 65 10 

Doença gástrica 69 69 09 

Colesterol Alterado 150 150 05 

Problemas relacionados 
ao peso 

200 200 100 

Doença 
musculoesquelética 

303 200 98 

Disfunção familiar 58 58 08 
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O quadro elaborado pela equipe possibilitou a caracterização do problema, 

que poderá ser útil na definição das ações que a equipe deverá desenvolver para o 

seu enfrentamento, para a organização da sua agenda e para o monitoramento e 

avaliação da eficácia e eficiência das intervenções propostas. 

 

6.2 Explicação do problema 

Ao realizar um levantamento deste problema, foi discutido com a equipe que 

há uma falta de comunicação e interação do grupo NASF com o setor médico, pois 

após o médico encaminhar um paciente para o grupo, ele fica sem resposta, sem a 

contrarreferência do paciente. O médico fica sem saber como está o 

encaminhamento para o outro profissional do grupo NASF, ficando sem um parecer 

por escrito se o paciente está sendo acompanhado, se abandonou o tratamento do 

profissional para qual foi encaminhado. O setor médico fica sem saber se o paciente 

está tendo a devida evolução e assim, na maioria dos casos, faz com que o 

profissional do setor médico mude sua conduta baseado no que o paciente o relata, 

sem o parecer do profissional responsável ao qual foi encaminhado. 

O NASF deve trabalhar em conjunto e integrar todas as áreas para que se 

tenha uma melhora na saúde da população local, evitando assim uma série de 

diagnósticos e doenças que podem ser prevenidas. Tem-se uma falta uma 

integração importante para que se possa cuidar da saúde da população local.  

Sendo assim, busca-se com todos os profissionais do NASF nas suas respectivas 

áreas de atuação essa contra-referência, pois é de extrema importância para o 

profissional médico, e os outros profissionais, permitindo seguir ou mudar a conduta 

adotada na atenção ao usuário.  

 

6.3 Seleção dos “nós críticos” 

 

Os nós críticos são responsáveis pelo surgimento de problemas nas 

atividades do NASF. Após discutir vários nós críticos em relação a situação de cada 

profissional do NASF, a equipe trouxe várias sugestões, onde todos estão de acordo 

que é importante ter essa contrarreferência.  Portanto, conclui-se que para que haja 

uma melhoria do trabalho em equipe e assim possamos trabalhar de forma mais 

apropriada as enfermidades da população local, deve-se criar uma integração entre 

o setor médico e o NASF. 
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Portanto, os principais  nós críticos identificados foram:  

- Falta de organização do processo de trabalho em equipe 

- Conduta médica inadequada ao quadro do paciente 

- Falta de comunicação entre os setores médico e NASF  

 

6.4 Desenhos das operações 

 
Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Falta de contrarreferência do NASF para o setor médico”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Saúde ao Alcance do Povo, 
do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas Gerais. 

 
Nó crítico 1 Falta de organização do processo de trabalho em equipe 

Operação Utilização de um Prontuário Único  

Projeto Acompanhamento do paciente pelo setor NASF juntamente com o médico. 

Resultados 

esperados 

Diminuir o uso de medicamentos desnecessários que podem ser evitados com 

outros tratamentos paliativos, pelo conhecimento da evolução do caso.  

Produtos 

esperados 

Prontuário único do paciente para que haja uma interação entre setor NASF e 

médico e assim se ter uma contrarreferência. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: criação de uma agenda dos pacientes que foram 

encaminhados; 

Cognitivo: criação de um programa onde o médico tenha acesso depois que 

faz o encaminhamento; 

Político: articulação intersetorial; 

Financeiro: implantação de um prontuário único eletrônico; 

Recursos  

críticos 

Financeiro: para criação de um programa, implantação de prontuário único 

eletrônico de contra-referência na Unidade Básica de Saúde. 

Controle dos 

recursos críticos / 

Viabilidade 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: favorável 

Ações 

estratégicas 

 

Apresentar o benefício de existir um prontuário único onde todos os 

profissionais possam realizar suas condutas e registrar para que todos tenham 

informações do quadro do paciente. 

Prazo 3 meses para início das atividades 

Responsável (eis)  

pelo 

acompanhamento 

 das ações 

Secretaria municipal de saúde 

Coordenação de saúde  

Setor de regulação:  

Processo de 

monitoramento 

A avaliação será feita pela equipe NASF e pela equipe médica. 
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 e avaliação 

 das ações 

 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta 
de contrarreferência do NASF para o setor médico”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Saúde ao Alcance do Povo, 
do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas Gerais. 
 
Nó crítico 2 Conduta médica inadequada ao quadro do paciente  

Operação Mudança da conduta médica - para evitar que sejam realizadas condutas que 

não condizem com o quadro do paciente. 

Projeto Interação entre os profissionais do NASF e o setor médico. 

Resultados 

esperados 

Obter um resultado mais rápido e eficiente em relação ao tratamento médico 

condizente ao quadro do paciente. 

Produtos 

esperados 

Acompanhamento e contrarreferência dos profissionais integrados no NASF. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: criação de uma agenda dos pacientes que foram 

encaminhados; 

Cognitivo: mais informação sobre o paciente, elaboração de estratégias em 

equipes; 

Político: mais interação entre o setor NASF e o setor médico; 

Financeiro: implantação de um prontuário único eletrônico; 

Recursos  

críticos 

Político: interação intersetorial da equipe NASF e setor médico. 

Controle dos 

recursos críticos / 

Viabilidade 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: favorável 

Ações 

estratégicas 

 

Conscientizar todos os profissionais do setor NASF de que a interação entre 

todos os profissionais com o setor médico e entre si, são de extrema 

importância para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 

Prazo 1 mês para apresentação do projeto e 3 meses para início das atividades. 

Responsável (eis)  

pelo 

acompanhamento 

 das ações 

Coordenadora de saúde 

Setor de regulação 

Processo de 

monitoramento 

 e avaliação 

 das ações 

O monitoramento será feita pela Coordenação de Saúde.  

Após o monitoramento poderá fazer as avaliações das ações com o setor 

médico.  
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Falta 
de contrarreferência do NASF para o setor médico”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Saúde ao Alcance do Povo, 
do município Cachoeira de Pajeú, estado de Minas Gerais. 
 
Nó crítico 3 Falta de comunicação entre os setores médico e NASF 

Operação Melhorar a comunicação e as contrarreferências dos profissionais  no 

tratamento do paciente  

Projeto Interação das condutas do NASF e médico. 

Resultados 

esperados 

Melhoria na eficiência da comunicação entre os setores e eficácia do 

tratamento médico para levar o paciente a uma melhor qualidade de vida. 

Produtos 

esperados 

Avaliação dos profissionais do NASF de acordo com a indicação do médico, 

para que se possa discutir sobre cada paciente de forma isolada. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: Criação de uma agenda dos pacientes que foram 

encaminhados; 

Cognitivo: permitir discutir casos isolados em reuniões quinzenais; 

Político: adotar medidas e elaborar projetos para melhorar o tratamento; 

Financeiro: Implantação de um prontuário único eletrônico; 

Recursos  

críticos 

Cognitivo: permitir discutir os casos dos pacientes isolados em reuniões 

quinzenais; 

Político: adotar medidas e projetos para melhorar a qualidade de vida do 

paciente. 

Controle dos 

recursos críticos / 

Viabilidade 

Ator que c controla: equipe esf. 

Motivação: favorável 

Ações 

estratégicas 

 

Recurso crítico cognitivo: Organizar local e disponibilizar horários dos 

profissionais para que se possa discutir os casos mais relevantes para que 

haja essa interação entre as áreas. 

Recurso crítico político: Criar planos de ações quando houvesse reuniões 

quinzenais entre o setor NASF e setor médico e assim integrar a saúde do 

paciente como forma de melhoria na qualidade de vida. 

Prazo 3 meses para o início das atividades. 

Responsável (eis)  
pelo 
acompanhamento 
 das ações 

Coordenadora da equipe esf. 

Processo de 

monitoramento 

 e avaliação 

 das ações 

O monitoramento e avalição das ações serão feitos pela Coordenação da esf 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do presente projeto de intervenção, objetivando melhorar a 

integração da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o setor médico na 

UBS de Macela e de Cateriogongo, no município de Cachoeira de Pajeú, Minas 

Gerais, possibilitou fazer uma análise detalhada da dinâmica de trabalho do NASF, 

bem como, identificar e elencar os problemas encontrados, identificando os nós 

críticos e apontando possíveis soluções para esses problemas. 

Espera-se que com esse projeto seja possível alcançar uma melhora 

significativa na atuação da equipe NASF e da equipe médica e também na interação 

entre essas equipes, refletindo assim na satisfação e no atendimento da população 

assistida. 

O objetivo proposto para a realização desse trabalho foi “elaborar um projeto 

de intervenção para melhorar a integração da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família e o setor médico na UBS de Macela e de Cateriogongo, no município de 

Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais.” 

Durante esse processo de elaboração, com a participação nas atividades do 

NASF, acompanhou-se diretamente o dia a dia e os desafios da equipe, 

possibilitando assim ultrapassar uma análise superficial baseada apenas em 

conteúdos teóricos. Para se falar do NASF e propor alternativas para otimização do 

trabalho, é preciso acompanhar de perto, estar integrado ao trabalho, e levar em 

conta a realidade do local, já que ela não é a mesma em todo lugar. O projeto de 

intervenção proposto levou em conta todos os fatores citados, propondo melhorias 

sem desvalorizar o profissional. 

É possível melhorar e muito a atuação do NASF. Mas muito precisa ser feito, 

é necessário empenho e dedicação de todos os envolvidos. 
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