UF

Nasf
Número de equipes
Número total de
que enviaram
Percentual de envio (%)
equipes
dados para o Sisab
22
21
95,5
274
255
93,1

Amapá
Paraíba
Rio Grande do
Norte
169
155
91,7
Alagoas
132
121
91,7
Rio de Janeiro
164
150
91,5
Roraima
11
10
90,9
Piauí
240
218
90,8
Maranhão
181
163
90,1
Minas Gerais
731
653
89,3
Ceará
236
207
87,7
Tocantins
110
96
87,3
Amazonas
57
49
86,0
Acre
21
18
85,7
Pernambuco
229
195
85,2
Pará
106
89
84,0
BRASIL
4.481
3.739
83,4
Goiás
197
162
82,2
Rondônia
16
13
81,3
Bahia
373
296
79,4
Paraná
261
202
77,4
Rio Grande do Sul
141
107
75,9
Mato Grosso
65
48
73,8
Mato Grosso do
Sul
61
45
73,8
Santa Catarina
269
197
73,2
Sergipe
40
29
72,5
São Paulo
348
225
64,7
Espírito Santo
23
14
60,9
Distrito Federal
4
1
25,0
Fonte: Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab/DAB/MS).

De acordo com os dados do Quadro 1, destacam-se os estados do Amapá,
com percentual de 95,5%; Paraíba, com 93,1%; e Rio Grande do Norte e Alagoas, com
91,7% das equipes do Nasf enviando dados para o Sisab no trimestre. A média nacional
foi de 83,4% dos Nasf com envio de dados para o Sisab, observando-se que 12 estados
estão abaixo da média nacional.

Considerando que o envio de produção das equipes do Nasf está vinculado
à manutenção do repasse do recurso financeiro pelo governo federal, faz-se necessário

que estados e municípios realizem o monitoramento do envio de produção das
equipes do Nasf, a fim de evitar possíveis suspensões de recurso e, principalmente,
dispor de dados para refletir sobre o trabalho realizado naquele período.

Você sabia?
O registro de informações pelas equipes do Nasf permite analisar a necessidade de
melhorias no processo de trabalho e o cuidado com o usuário, contribuindo para a
continuidade e coordenação dele. A partir do momento em que as informações geram
reflexões e mudanças, o registro deixa de ser encarado como processo meramente
burocrático.

Para refletir...
- Quantos atendimentos individuais você realiza por mês? Quantos foram marcados e
qual é o absenteísmo?
- De quantas reuniões de discussões de casos ou espaços de articulação das ações de
saúde você participou?
- Quantos grupos terapêuticos você realiza por mês? A oferta de atividades coletivas é
condizente com a demanda da população?
- A partir do trabalho realizado e da carga horária disponível, existe sobrecarga ou
ociosidade?
ANÁLISE DE CASO: PRODUÇÃO DE DADOS NO PROCESSO DE
TRABALHO DO NASF

O município de Ponte do Rio possui 10 equipes do Nasf. Ao analisar a
produção de dados por essas equipes, o gestor se deparou com o seguinte cenário:
CNES
INE
0011111 222222
0001112 333333
0000113 111111
0001140 444444
0001111 555555
0001155 666666
0022200 777777
0001230 888888
0016666 999999
0001222 000000
Fonte: Dados fictícios.

Total
0
0
0
110
85
151
32
56
83
0

Atend.
Individual
0
0
0
76
44
151
0
38
80
0

Ativ.
Coletiva
0
0
0
31
40
0
30
18
0
0

Procedimento
s
0
0
0
0
01
0
02
0
03
0

Cons.
Alimentar
0
0
0
03
0
0
0
0
0
0

O gestor examinou os dados e percebeu que o processo de trabalho era
muito distinto entre as equipes. Inicialmente, um dado chamou bastante a atenção: 4
das 10 equipes do Nasf do município não enviarem as respectivas produções para a
base do Sisab, algo que pode provocar suspensão dos recursos disponibilizados pelo
Ministério da Saúde. Observou também que duas equipes não estavam desenvolvendo
atividades coletivas, uma não realizava atendimento individual e que as demais
apresentavam maior equilíbrio entre a realização de atendimentos individuais,
atividades educativas e as outras ações de saúde, embora o gestor já tivesse clareza de
que não é necessário dividir rigorosamente a agenda do Nasf.

Visando qualificar o envio de informações e o próprio processo de
trabalho, o gestor marcou reunião com cada equipe que não enviou dados para o
Sisab, a fim de entender se os profissionais possuem alguma dificuldade na produção
dos dados, e programou oficina com todos os Nasf do município para debater sobre o
dimensionamento da agenda do Nasf e o registro de dados no e-SUS AB.

Todos saíram com uma ideia alinhada: é necessário que exista certo
equilíbrio entre as principais atividades típicas do Nasf (entre elas, discussão de casos,
atendimento individual, atendimento no domicílio, grupos terapêuticos). Concordaram
ainda que não se pretende chegar a uma distribuição rígida da carga horária e que o
equilíbrio de atividades na agenda, na verdade, é um “equilíbrio dinâmico”, já que é
importante fazer mudanças de acordo com as necessidades do território.

A partir de então, passaram a monitorar mensalmente os dados
produzidos, que serviram de subsídio para refletir, junto com os profissionais das
equipes de Atenção Básica, sobre os processos instituídos na UBS e sobre a integração
entre essas equipes.
IMPORTANTE!

O acompanhamento do envio das informações para o e-SUS/Sisab pode ser
realizado pelo acesso ao sistema no sítio eletrônico: http://sisab.saude.gov.br. O
acesso tanto pode ser restrito para gestor, com informações mais detalhadas, como há

possibilidade de acesso público, com visualização por município e período de
competências de envio de produção.

Para se cadastrar no Sistema de Controle de Uso (SCU) de conteúdo restrito,
deve-se usar o CNPJ do Fundo Estadual de Saúde (FES) ou Fundo Municipal de Saúde
(FMS) e senha e, posteriormente, criar login e senha.

o Passo a passo do primeiro acesso ao SCU:
Login/senha

(CNPJ

Acessar Relatórios

do

Fundo

de

Saúde/senha) Perfis

de

acesso

Envio (informações sobre o envio de produção por UF,

município, equipe, detalhado por ficha); ou B) Processamento/Validação (informações
sobre a exportação para a base nacional):

A) Acessar relatório

Envio

Selecione o Relatório (aplicação utilizada por UBS;

por equipe; produção enviada/por fichas).

B) Acessar relatório

Processamento/Validação Selecione o Relatório (dados

recebidos; fichas processadas; produção enviada).

o Para obter acesso público, é necessário seguir o seguinte passo a passo:
Acessar relatório

Envio Unidade Geográfica Selecione o período visualizar tela

ou download.

Saiba Mais:
No site do Sisab, você encontra notas explicativas a respeito das variáveis dos
relatórios disponíveis. Acesse:
http://sisab.saude.gov.br/index.xhtml
Envie suas dúvidas para:
sisab@saude.gov.br

Dúvidas frequentes

1. O Nasf preenche a ficha de visita domiciliar?

Resposta: Não. A Ficha de Visita Domiciliar é destinada unicamente aos agentes
comunitários de saúde. Os profissionais do Nasf registram o atendimento
usando o código 04 – domicílio no campo “local de atendimento” da Ficha de
Atendimento Individual.

2. Como o Nasf registra o atendimento compartilhado?
Resposta: O atendimento compartilhado entre dois profissionais é computado
a partir dos CBOs anotados no cabeçalho da Ficha de Atendimento Individual.
Por exemplo, vamos imaginar que o psicólogo realize atendimento junto com o
enfermeiro. Esses profissionais pegam uma ficha nova, preenchem o cabeçalho
com os CBOs de ambos. Registrando desta forma, não é gerada duplicidade na
informação e também não é necessário combinar que apenas um deles registre
aquele atendimento.

Traduzindo em exemplo:
Numa terça-feira, a enfermeira Camila e o fisioterapeuta Eduardo tinham
atendimentos individuais marcados na UBS, sendo que, no início da tarde, os
dois combinaram de fazer o atendimento compartilhado do bebê Matheus.
Camila registrou todos os atendimentos anteriores e posteriores que fez em
sua ficha, somente não marcou o atendimento do bebê Matheus. Da mesma
forma fez o fisioterapeuta Eduardo.

Quando chegou a hora de atender o bebê, os profissionais pegaram uma ficha
nova, anotaram o CBO de ambos e prosseguiram com o registro habitual do
atendimento. O fisioterapeuta Eduardo realizou a estimulação precoce do
bebê, então ele registrou, nos campos abertos para procedimentos, o código
03.01.07.020-2 na ficha de procedimentos, utilizando apenas o seu CBO, já que
o procedimento foi realizado somente por ele.

3. E a atividade coletiva realizada de forma compartilhada, como registra?
Resposta: Qualquer atividade compartilhada deve ser registrada em ficha
diferente. Por exemplo, se a enfermeira e a nutricionista fizeram um grupo
juntas, elas devem anotar em ficha nova com os dois CBOs no cabeçalho, e não
cada uma anotar na sua ficha. Lembrando que o primeiro profissional é o
responsável pela atividade.

Em outras palavras, a lógica do e-SUS AB é centrada na ação, e não no
profissional.

4. O Nasf utiliza a Ficha de Procedimentos?
Resposta: Sim. O Nasf utiliza a Ficha de Procedimentos e também as seguintes:
Ficha de Atendimento Individual, Ficha de Procedimentos, Ficha de Atividade
Coletiva, Marcadores de Consumo Alimentar.

5. Como anoto atividades que não aparecem diretamente nas fichas?
Resposta: A Ficha de Atendimento Individual tem os campos de CIAP2 e CID10,
para registrar outro problema/condição avaliada, além de campos SAI, para
registrar outros exames solicitados e avaliados. E a Ficha de Procedimentos tem
espaço para informar procedimentos da Tabela de Procedimentos do SUS –
SIGTAP.

Saiba Mais:
Acesso à Tabela de Procedimentos do SUS – SIGTAP:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
Acesso ao CIAP 2:
http://www.sbmfc.org.br/media/CIAP2_sumario_correcao_W84.pdf

Você sabia?
Na tabela de procedimentos SIGTAP, você encontrar procedimentos que fazem
parte do cotidiano do Nasf, como: atividade física em grupo (código
0101010036), oficina de massagem (código 0101010087), acompanhamento de
paciente em terapia nutricional (código 0301050155), estimulação precoce
para desenvolvimento neuropsicomotor (código 0301070202). Há outros
também, então consulte a tabela!

Vale destacar, entretanto, que tal tabela não contempla todas as necessidades
do Nasf e que os profissionais não devem se restringir a ela para o
desenvolvimento de suas atividades. Por isso, se a situação que se quer
registrar não aparecer nas fichas do e-SUS AB e nem na tabela SIGTAP, é
importante que a dúvida seja encaminhada para o Departamento de Atenção

Básica para que seja discutida a sua inserção na tabela ou no momento de
revisão das fichas do e-SUS AB.

6. Na Ficha de Atendimento Individual, o Nasf utiliza somente aqueles três
campos específicos para Nasf (avaliação, procedimentos e prescrição)?
Resposta: Não. O Nasf utiliza toda a Ficha de Atendimento Individual. Isso inclui
os dados do usuário, tipo de atendimento, condição avaliada, exames,
condutas, enfim, todos os campos são também para uso do Nasf, inclusive e
além do campo Nasf.

Para os campos específicos do Nasf, as orientações são as seguintes:

Fonte: Manual CDS (Versão 2.0) – DAB/SAS/MS.

Para mais informações, consulte o Manual do e-SUS AB – CDS Versão 2.0:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_CDS_2_0_versao_pr
eliminar_ago_2015.pdf

7. Como o Nasf registra a elaboração de um Projeto Terapêutico Singular (PTS)?
Resposta: Na Ficha de Atividade Coletiva, marcando na Atividade – 01 Reunião
de Equipe, e em Temas para Reunião – 05 Discussão de Caso/Projeto
Terapêutico Singular.
Considerando que o PTS reúne “condutas terapêuticas articuladas, resultado da
discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar” (BRASIL, 2008), ele deve ser
definido em reunião, e não como ação individual. Vale ressaltar que se trata de
ferramenta voltada para casos mais complexos.

E quipe res pons ável pela elaboraç ão do B oletim 2 do
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