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Introdução: O fisioterapeuta do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) atua junto às 

equipes de Saúde, com práticas voltadas ao planejamento, prevenção e promoção à saúde, não se limitando somente a 

reabilitação. De acordo com este conceito é importante entender o processo de trabalho dos profissionais de fisioterapia 

nestes núcleos, da sua compreensão sobre como sua atuação atende aos princípios e diretrizes da Atenção Básica. 

Objetivos: Analisar o processo de trabalho dos fisioterapeutas integrantes do NASF-AB de Barbacena, identificar as 

formas de atuação do fisioterapeuta nos núcleos e discutir as percepções destes profissionais sobre sua atuação neste 

campo. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e transversal, realizada através de entrevistas com roteiros 

semiestruturados e observações não participantes. Participaram deste estudo seis fisioterapeutas do NASF-AB de 

Barbacena e seis reuniões de matriciamento foram observadas. A partir dos dados obtidos, realizou-se a análise dos 

resultados através da hermenêutica-dialética, fase executada através dos procedimentos, adaptados da proposta de 

Minayo que consiste em: caracterização socioeconômica e cultural das Fisioterapeutas, organização sistemática do 

material, leitura horizontal, leitura transversal, formulação das categorias teóricas empíricas, análise final que se trata da 

discussão entre as categorias empíricas e as categorias analíticas teóricas estudadas. 

Resultados: Obteve-se três categorias empíricas, (1) o processo de trabalho; (2) a atuação no NASF-AB e (3) percepção 

sobre o trabalho no NASF-AB. Analisando as respostas obtidas verificou-se que as entrevistadas sentiram falta da 

preparação para atuar na saúde coletiva em suas graduações, todas fizeram especialização mas nenhuma na área de 

saúde coletiva, tiveram dificuldade em descrever a finalidade e estratégias de trabalho do NASF-AB; observou-se 

também a prevalência do atendimento individual; e a falta de priorização dos atendimentos em grupo causando uma 

sobrecarga de trabalho, em relação a percepção sobre o trabalho desempenhado pelas fisioterapeutas ainda há dúvidas 

sobre como deve ser atuação destas profissionais nestas equipes e na Atenção Básica.

Conclusão: Conclui-se com essa pesquisa que estes profissionais tiveram que ampliar o campo de atuação para uma 



área de prevenção, promoção e educação em saúde. Porém o objetivo do NASF-AB para os fisioterapeutas ainda não é 

totalmente compreendido e nem realizado na prática. Observou-se que a falta de priorização, organização e 

entendimento sobre sua atuação levam ao não cumprimento das Diretrizes do Ministério da Saúde. Sendo assim faz-se 

necessário uma melhor análise sobre o papel desempenhado por estes profissionais nestes Núcleos.
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