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Prática 1: Projeto Nasflorescer: Acolhimento e cuidado aos
profissionais do Nasf

Não há recursos gráficos.

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf) são equipes multiprofissionais que atuam
para ampliar a capacidade resolutiva das equipes de Saúde da Família (eSF), de modo
integrado, compartilhando e apoiando as práticas e saberes clínicos sanitários nos
territórios sob responsabilidade das equipes de Atenção Básica. Atuam considerando
todos os momentos do ciclo de vida das pessoas em seu território e tem como objetivo
assegurar, de modo assistencial e pedagógico, retaguarda especializada aos
profissionais da Atenção Básica (AB), disponibilizando para a população um conjunto de
ações de cuidado diretas aos usuários e pedagógicas.



Atualmente, Recife possui 20 eNasf distribuídas nos 08 Distritos Sanitários (DS)
credenciadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). As 20 eNasf
estão vinculadas à 164 eSF o que corresponde a 59% de cobertura Nasf em relação ao
quantitativo atual de eSF (277 eSF).
Todas as eNasf seguem o parâmetro anteriormente definido pelo MS referente ao
número de equipes apoiadas (min. 05 e máx. 09) e carga horária mínima semanal
(200h). Atualmente, as eNasf são compostas por 07 categorias profissionais
(Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Serviço Social e
Psicologia), conforme quadro 02, totalizando 130 de profissionais.
Considerando o contexto social e sanitário vivenciado desde o início da pandemia da
COVID-19 e os desdobramentos no processo de trabalho dos profissionais de saúde, em
especial do Nasf, percebe-se os impactos na saúde mental dos trabalhadores com
relatos de cansaço, angústia e questões socioemocionais ligadas ao luto, à estrutura
social, política e econômica do país, que favorecem o adoecimento.
Nesse sentido, o projeto Nasflorescer é uma iniciativa para oferecer acolhimento e
cuidado aos profissionais do NASF para que eles tenham mais qualidade de vida e bem
estar no ambiente de trabalho.

O projeto é coordenado por uma profissional Nasf junto a coordenação central cuja
proposta é ofertar cuidado durante o horário de expediente aos profissionais das
equipes Nasf, estagiários e residentes do NASF no turno das atividades oferecidas pelo
projeto. A participação é voluntária e os participantes precisam se inscrever
previamente nas atividades para que seus coordenadores distritais fiquem cientes da
sua participação no projeto.
As atividades do Nasflorescer iniciou de maneira online devido às restrições sanitárias
do momento e gradativamente tem sido realizadas de forma presencial em
equipamentos de saúde e/ou sociais dos territórios das equipes. As atividades
oferecidas estão entre: Roda de conversa, escuta qualificada, práticas de integração,
alongamento, meditação, relaxamento, automassagem, Reiki, auriculoterapia, dança,
danças circulares e o que for demandado espontaneamente pela equipe e possível para
o momento.
As atividades realizadas com cada equipe são individualizadas e seguem as demandas e

sugestões que estas fizeram no primeiro encontro e ao longo do projeto.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

Um dos primeiros desafios apresentados foi a resistência em participar do projeto por
parte de alguns profissionais. Por ser um projeto novo, alguns profissionais inicialmente
entendiam como uma atividade e não como uma oferta de cuidado. Além disso, se



coloca o desafio de ser cuidado em equipe e no ambiente de trabalho. Uma das equipes
não se disponibilizou a participar em nenhum dos encontros, se ausentando, inclusive,
do primeiro momento de acolhimento e apresentação da proposta de cuidado. Como
estratégia foi retomado no núcleo gestor do Nasf a proposta do projeto para que as
coordenadoras distritais pudessem estimular as equipes a conhecer a proposta.
Outro ponto importante é a dificuldade em encontrar espaços no território disponíveis
para os encontros presenciais, mas isso tem sido gradativamente sanado de acordo com
a realidade de cada distrito sanitário.
Por fim, destacamos que a oferta de atividades é limitada a uma atividade por mês por
profissional, inicialmente, visto que o projeto é realizado por uma profissional. Foi
pensado a articulação com outros parceiros para encontrar mais possibilidade de
ofertas de cuidado, mas este processo ainda está em andamento tanto pela necessidade
de mapeamento dos possíveis parceiros, quanto da disponibilidade de horários e locais
para mais atividades com os profissionais.

Como a experiência impactou o território?

O projeto Nasflorescer até o momento teve
37 Encontros realizados, alcançando um total de 191 Participantes

Das avaliações realizadas nos encontros tem-se:
A Atividade - 51 Ótima (92,7%)    4 Boa (7,3%)
O local - 38 Ótimo (69,1%)    13 Bom (23,6%)   3 Regular(5,4%)                    1 Ruim (1,8%)
Facilitação - 53 Ótima (96,4%)     2 Boa (3,6%)
100%  Responderam SIM  Sentiram-se cuidados / acolhidos
100%  Responderam SIM  Afirmam querer voltar aos encontros
100%  Responderam SIM  Recomendariam o Nasflô

A proposta do projeto é alcançar a curto prazo: adesão ao projeto de 70% ou mais dos
profissionais das eNasfs; aumento do vínculo e da credibilidade dos profissionais no
projeto; satisfação dos participantes com os momentos vivenciados durante as práticas;
fortalecimento de vínculo entre os profissionais da mesma equipe.
Já a médio e a longo prazo a perspectiva é de profissionais aderindo ao autocuidado em
suas rotinas dentro e fora do ambiente de trabalho; percepção de maior bem estar dos
participantes a partir dos cuidados recebidos e dos aprendizados incorporados ao
dia-a-dia; aumento da autovalorização nos profissionais; mais prazer e satisfação com o
trabalho e a vida.


