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A informação foi divulgada esta semana pela Secretária Municipal de Saúde de 
Barra Bonita Viviana Vizzotto. De acordo com ela a secretaria já enviou o 
Projeto de Credenciamento e Implantação do NASF à secretaria regional e 
posteriormente à estadual de Saúde, estando em fase de finalização para a 
implantação. 

Segundo a Secretária Municipal os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008, e tem como objetivo 
apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de 
saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o 
alvo das ações. Atualmente são regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 
de outubro de 2011, configurando-se como equipes multiprofissionais que 
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF). 

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, 
possibilitando o atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na 
Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permitindo dessa forma a 
construção conjunta de projetos terapêuticos de ampliação e qualificação da 
saúde nos grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser 
intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da 
saúde.  
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Com a publicação da Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, o Ministério 
da Saúde criou uma terceira modalidade de conformação de equipe: o NASF 3, 
abrindo a possibilidade de qualquer município do Brasil faça implantação de 
equipes NASF, desde que tenha ao menos uma equipe de Saúde da Família.  

Viviana destaca que o Projeto do NASF já foi encaminhado para a Secretaria 
Estadual para avaliação, estando neste momento aguardando a publicação da 
confirmação no Diário da União, para que se efetive a implantação do 
programa no Município. 

Segundo Viviana Vizzotto ao total serão 04 profissionais que irão compor à 
equipe NASF em Barra Bonita, sendo uma psicóloga, uma fisioterapeuta, um 
educador físico, uma farmacêutica e uma técnica em enfermagem que dará 
apoio a equipe NASF. 
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