
Resumo 
Trata-se de projeto que tem como objeto os desafios que são postos aos 
assistentes sociais na contemporaneidade na intervenção junto aos Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). O NASF configura-se como instrumento de 
apoio e ampliação da Estratégia da Saúde da Família, foi criado pela Portaria 
GM nº 154 de 24 de janeiro de 2008 a qual prevê que as ações dos assistentes 
sociais incidam prioritariamente sobre redes de suporte social, contribuam para 
articulação de ações intersetoriais e promoção de cidadania. Nesta perspectiva 
destacam-se 03 categorias INTERSETORIALIDADE, REDES SOCIAIS e 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, privilegiando Intersetorialidade a qual já é central 
nos estudos e pesquisas do NETSI. O projeto está inserido na produção 
desenvolvida pela coordenadora e sua equipe e dá continuidade, adensa e 
amplia os resultados de projeto anteriormente desenvolvido no Edital 
produtividade 2010, mas principalmente está vinculado ao Projeto 
Produtividade em Pesquisa aprovado no Edital 2013- intitulado Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) estudo sobre os processos de trabalho 
e estruturação das equipes dos NASF, sendo que o projeto em tela 
complementará aspectos do projeto CNPQ-PQ. Desta forma cria-se um 
acumulo e densidade aos estudos realizados bem como se garante que o 
acadêmico tenha consistência em seus estudos e pesquisas. Tem como 
OBJETIVO GERAL:Contribuir para o desvelamento dos desafios postos 
aos assistentes sociais juntos aos NASF desde o desenvolvimento de 
intervenções profissionais comprometidas com as diretrizes e princípios 
dos SUS e do NASF, ao fortalecimento da Intersetorialidade, promoção da 
cidadania à mobilização de redes sociais.  
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