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Introdução: Com o decorrer dos anos verificou-se a necessidade uma assistência eficaz na atenção básica a saúde 
para assim atender as demandas assistenciais emanadas da população nacional. Com isso o Ministério da Saúde em 
2008 realizou um avanço na área da atenção básica, criando o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, programa que 
veio a incorporar o profissional fisioterapeuta dentro de sua equipe de atuação e fortificando assim suas competências.  
Objetivo: O presente estudo teve o interesse de efetivar uma analogia entre a proposta do NASF e a realidade prática 
do fisioterapeuta da atenção básica. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de análise de conteúdo, 
realizado nas equipes de NASF existentes na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. A amostra foi composta 
por dois fisioterapeutas. Foram incluídos fisioterapeutas que atuam diretamente no NASF e que aceitaram participar 
através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para realização da analogia, foi necessário a divisão em 
quatro etapas: Entrevista Narrativa – Fase externa onde é realizada a entrevista com os participantes sobre a atuação 
no NASF; Transcrição – Fase pós entrevista, onde toda a entrevista é transcrita na sua integra; Transcreação – Fase 
em que os dados da entrevista são resumidos e tratados, retirados vícios de linguagem, bordões, e outros fatores que 
possam interferir na fase de análise; Análise do Conteúdo – Fase mais importante, onde é analisada os dados colhidos 
na entrevista após tratados e comparados com a normas que regem a atuação da profissão no NASF. O estudo seguiu 
as prescrições da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Faculdades Integradas Aparício Carvalho sob o CAAE nº 546694161.0000.0012. Resultados: Foi comprovado que 
algumas propostas expedidas pelo NASF são executadas na cidade estudada, mas que existem dificuldades e fatores 
externos que influenciam diretamente na atuação do fisioterapeuta e no resultado de suas condutas, e que a demanda 
demasiada de pacientes na atenção secundária e terciária, dificultam a atuação do fisioterapeuta na área preventiva. 
Conclusão: A atuação do fisioterapeuta da atenção básica à saúde sofre interferência de outros fatores, que de-
fasam qualidade do atendimento e levam até frustração profissional. Tende-se a necessidade de revisão na proposta do 
NASF quanto ao foco de atuação do fisioterapeuta no NASF e atribuições específicas.
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