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RESUMO 
 

Os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) tem como objetivo dar suporte 
especializado as equipes de Saúde da Família. Esses núcleos são compostos por 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que buscam, através da parceria 
com as equipes, instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos 
usuários cadastrados nos territórios de abrangência das equipes de Saúde da 
Família. Nesse contexto, o farmacêutico é profissional obrigatório, conforme 
diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (PNM) e da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica (PNAF), pois tem um papel social fundamental no 
processo de cuidado do cliente a partir da possibilidade de participar efetivamente 
do processo de comunicação na orientação e adesão terapêutica. Esta pesquisa 
objetivou conhecer como os profissionais e gestores do Programa de Saúde da 
Família (PSF) do Município de Teresópolis percebem a possível contribuição do 
farmacêutico às equipes através do NASF; identificar as dificuldades existentes para 
esta inserção e; se possível, despertar o olhar desses gestores e profissionais para 
a implantação do NASF no município. Optou-se, metodologicamente, por uma 
abordagem qualitativa, de fundo simultaneamente teórico e empírico, com finalidade 
exploratória, utilizando o roteiro de entrevista semiestruturado como instrumento 
para a coleta de dados. Nos resultados, embora a maioria dos entrevistados 
demonstrasse desconhecer o significado e atribuições do NASF, os profissionais das 
equipes e gestores do PSF percebem de forma positiva a inserção do farmacêutico 
no núcleo de apoio ao PSF. Foram citadas as diversas e possíveis contribuições 
deste profissional como integrante da equipe multiprofissional de saúde na 
resolubilidade do trabalho das equipes e na gestão dos serviços de Assistência 
Farmacêutica, visando a excelência na integralidade do cuidado. 
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ABSTRACT 

 
The Centers for Support of Family Health – Nucleos de Apoio a Saude da Familia 
(NASF) aim to provide expert support to the Family Health teams. These nuclei are 
composed of professionals from different fields of knowledge, seeking, through the 
partnership with staff, establish the full integrity set of the physical and mental care to 
registered users in the territories of coverage of the Family Health teams. In this 
context, the professional pharmacist is required, as guidelines of the National 
Medicines Agency – Politca Nacional de Medicamentos (PNM) – and the National 
Pharmaceutical Care Agency – Politica Nacional de Assistencia Farmaceutica 
(PNAF) – it has a social role in the process of customer care from the opportunity to 
participate effectively in the process communication orientation and adherence. This 
survey examines how professionals and managers of the Program of Family Health – 
Programa de Saude da Familia (PSF) – in Teresopolis realize the potential 
contribution of pharmacy teams through NASF; identify the difficulties in this 
integration and; if possible, to awaken the look of these managers and professionals 
location for NASF in the city. It was decided, methodologically, a qualitative 
approach, both theoretical background and empirical exploration with purpose, using 
the script of semi-structured interviews as a tool for data collection. In the results, 
although the majority of respondents showed know the meaning and responsibilities 
of NASF, the existing team members and managers perceive the PSF a positive 
insertion in the core of the pharmacist in support of the PSF. Were cited the various 
and possible contributions of these professionals as part multidisciplinary team of 
health in solving work teams and management services to Pharmaceutical Care, 
seeking excellence in completeness care. 
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