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Local: Sede do CRMV-SP – Rua Apeninos 1.088/Paraiso 

Período: junho a novembro de 2013. 

 

A Portaria nº 2.488 21/10/2011 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde /PACS. 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram criados com o objetivo 
de ampliar as ações da atenção básica em Saúde Pública, sendo constituídos 
por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 
da Saúde, atuantes no apoio dos profissionais das Equipes Saúde da Família. 
Poderão compor os NASF as seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional de 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 
Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 
Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico 
Internista (clinica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário e 
profissional de saúde sanitarista, ou seja, os profissionais graduado na área de 
saúde. Segundo o Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 
Helvécio Magalhães. “A inclusão dos Médicos Veterinários é uma das 
importantes novidades”. Opinião confirmada pelo Presidente do CFMV - 
Benedito Fortes de Arruda, que considerou uma grande conquista do CFMV 
na área da Saúde Pública, ao afirmar: “Foram anos de esforços e negociações. 
Agora, o profissional poderá mostrar à comunidade sua importância no bem-
estar social. E, seguramente, o Médico Veterinário contribuirá com seus 
conhecimentos referentes a doenças transmitidas e veiculadas por animais 
(zoonoses) e doenças transmitidas por alimentos de origem animal, dentre 
outras possibilidades dentro do cabedal de conhecimentos do Médico 
Veterinário”. 
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JUSTIFICATIVA - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF tem como 
responsabilidade central atuar e reforçar diretrizes na atenção à saúde:  
a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a educação popular, o território, a 
integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, a promoção 
da saúde e a humanização. 
ESTRUTURA – Atualmente, os Núcleos são classificados nas modalidades I, II e 
III. O tipo I terá de cumprir apenas o critério de ter mais de sete equipes de 
Saúde da Família vinculadas a ele. O tipo II atualmente é composto por, no 
mínimo, três profissionais de nível superior, vinculado a uma quantidade 
mínima de três equipes de Saúde da Família. Já a modalidade III, que foi 
instituída, recentemente, será incorporada ao NASF II. 

Ressalte-se, que já no 1º Seminário do Ensino da Medicina Veterinária no 
Estado de São Paulo, consagrado às comemorações das Festividades do 

Centenário da Medicina Veterinária no Brasil, usando como mote: 

; 

realizado pelo CRMV/SP - Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado de São Paulo, no período de 4/5 de novembro de 2010, realçou a 
necessidade da inserção da Medicina Veterinária e seus profissionais no 
NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Coube ao ilustre Professor Doutor 
Carlos Augusto Donini a honra e privilégio de dar as necessárias diretrizes ao 

apresentar e discutir o tema: 

. 

[Segue Segue Segue Segue folder com informações e programa.folder com informações e programa.folder com informações e programa.folder com informações e programa.] 
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