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  RESUMO 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Diretrizes curriculares 

Nacionais (DCNs) para a formação do fisioterapeuta  trazem  reflexões acerca  da 

prática do profissional fisioterapeuta nos serviços de saúde coletiva. Na atenção básica 

(AB), o fisioterapeuta ainda carece de uma identidade que expresse de forma clara, para 

a compreensão dos atores envolvidos, a sua postura e papel nas ações que este 

cenário impõe. As análises e reflexões que este estudo propõe, apóiam-se nas 

observações da pesquisadora, fisioterapeuta, inserida numa unidade  da rede municipal 

de saúde do município de Niterói e que vem  desenvolvendo sua prática  num cenário 

de AB. Segue com os objetivos de conhecer como se efetiva a prática profissional do 

fisioterapeuta que atua na AB do município de Niterói-RJ; identificar o perfil do 

profissional fisioterapeuta que atua na Atenção Básica do município de Niterói-RJ; 

descrever como a formação deste profissional o instrumentalizou  para a prática  de 

cuidados na AB; e indicar como produto, à gestão municipal de saúde de Niterói/RJ, 

uma oficina com propósito de repensar a atuação do fisioterapeuta na AB. A 

metodologia adotada é descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Os 

participantes foram os fisioterapeutas inseridos nas policlínicas do município de Niterói e 

a coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi estruturadas, gravadas, 

transcritas, analisadas e organizadas em três categorias temáticas: a hegemonia 

curativo-reabilitadora; a fragilidade da capacitação para atendimento das demandas; a 

mobilização para ressignificação da prática do fisioterapeuta na AB. Os participantes 

deixam evidenciado que a formação para o SUS  só acontece após a implementação 

das DCNs, porém mantendo a visão curativo reabilitadora. Expressam uma carência na 

oferta e na procura por capacitações, seja na educação continuada ou na educação 

permanente, para a prática na AB e apontam ações incipientes para uma prática de 

prevenção e promoção da saúde. Apesar de frágeis, conclui-se que essas ações são a 

mola propulsora para uma nova identidade do fisioterapeuta na AB, que deverá  mudar 

o seu objeto para o controle de riscos e agravos e não mais controle de danos, 

prezando pela co-gestão do usuário para a solução das demandas sociais. 

Descritores: Fisioterapia; formação profissional; atenção primária em saúde; educação 

em saúde. 
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ABSTRACT 

 
The Unified Health System (SUS) implementation and the National Curriculum 

Guidelines (DCNs) about physiotherapists‟ academic education bring to light some 

reflections about their professional practice in the public health services. In Primary Care 

(PC), the physiotherapist still wants an identity which expresses clearly, to the involved 

actors‟ comprehension, their posture and function in the actions that this scenery 

proposes. The analyses and reflections which this research proposes, have support in 

the researcher‟s observations, who is a physiotherapist inserted at a Municipal Health 

Unit in Niterói City, who is developing her practices in an PC scenery. The research has 

the objectives of knowing how the physiotherapist‟s professional practice who acts in PC 

at the Niterói City/RJ works; identifying the profile of the physiotherapist‟s who acts in PC 

of Niterói City/RJ; describing how the academic education of this professional 

helpshim/her to the care practice in PC, and indicating, as product to the Health 

Municipal Management of Niterói/RJ, a workshop with the proposal of rethink the 

physiotherapist‟s actions in the PC. The methodology adopted is descriptive and 

exploratory, with qualitative approach. The participants were the physiotherapists 

inserted at the Polyclinics of Niterói City, and the data‟s collections were done through 

interviews semi structured, recorded, transcribed, analyzed, and organized in three 

thematic categories: the curative-rehabilitative hegemony; the capacity‟s fragility to the 

attendance of the demands; the mobilization for the ressignification of the 

physiotherapist‟s practice in PC. The participants let evidenced that the formation for the 

SUS, only happens after the DCN‟s implementation, but keeping the curative-

rehabilitative vision.They express a shortage in the supply and demand for capacitation, 

either in the continuing education or in the permanent education, to the practice in the 

PC and link incipient actions for a prevention practice and health promotion. Although 

fragile, it can be concluded that these actions are the driving force to a new 

physiotherapist‟s identityin the PCthat should change its objective to the risks and 

hazard, notthe damage control anymore, valuing the user co-managementfor the social 

demands‟ solution. 

Key-words: Physiotherapy; professional qualification; primary health care, health 

education.  
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associado tanto às suas fontes e lugares de 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao término de sua formação na Universidade, o fisioterapeuta não deve ou 

deveria ter dúvidas quanto ao seu papel na prática profissional, que deve pautar-se 

pelos princípios e diretrizes do sistema de saúde vigente no Brasil. 

           Este estudo traz à tona discussões acerca do perfil do profissional 

fisioterapeuta, recomendado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a 

formação do fisioterapeuta e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFITTO), esperando que este profissional, somando a sua 

experiência, possa atender às expectativas geradas por ele e pelas demandas 

sociais. As análises e reflexões que este estudo propõe apoiam-se nas observações 

desta pesquisadora que, como fisioterapeuta, atua na rede municipal de saúde do 

município de Niterói, e seguem com a perspectiva de concatenar a formação do 

profissional fisioterapeuta com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro, em especial nas atividades desenvolvidas na atenção básica (AB). Um 

desafio  a ser enfrentado na medida em que ainda é incipiente a atuação do 

profissional fisioterapeuta neste nível de atenção, apesar da já comprovada 

importância deste profissional nas equipes que atuam nestes cenários. 

Campos et al (2001, p.54) destacam, neste sentido que “a desarticulação 

entre as definições políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação tem 

contribuído para acentuar o distanciamento entre a formação dos profissionais e as 

necessidades do SUS”. Ainda assinalam estes autores que a intervenção no 

processo formativo do profissional de saúde deve ter vistas para um modelo 

pedagógico que equilibre excelência técnica e relevância social. Para tanto é 

necessário que parcerias entre universidades, unidades de saúde e grupos 

comunitários sejam efetivadas. Da data deste estudo pra cá, movimentos que 

revejam esta concepção estão em andamento, porém, estudos recentes, como o de 

Cesário (2013), que aborda esta integração ensino-serviço no campo da 

enfermagem no município de Niterói, ainda reforçam a idéia do autor supracitado. 

No campo da fisioterapia, inclusive, não encontram-se parcerias efetivas entre 

universidades e unidades básicas de saúde.  É possível que isto se deva ao fato da 

universidade pública deste município não contemplar o curso de fisioterapia.    
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É importante salientar que as DCNs para a formação do fisioterapeuta foram 

instituídas em 2002, ou seja, mais de trinta anos após o reconhecimento do curso 

com a publicação do Decreto Lei 938/62 de 1969 (BRASIL, 1969), que institui a 

Fisioterapia como profissão de nível superior. Só então as instituições de formação 

direcionaram o olhar para a globalidade do indivíduo e da coletividade, vislumbrando 

um perfil de profissional apto para desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde,tendo em conta que a responsabilidade da atenção 

à saúde não se encerra com o ato técnico.(BRASIL, 2001).     

Vigora há anos, fato reiterado por Gallo (2005), uma grande deficiência de 

estudos sobre o trabalho do fisioterapeuta, em especial os que analisam a inserção 

destes profissionais nos serviços municipais de saúde, particularmente na atenção 

básica. E, ao direcionar o olhar para o desenho das políticas públicas, o 

fisioterapeuta ou não está incluído nos programas multidisciplinares da atenção 

básica, como é o caso do município de Niterói, ou, quando está inserido, sua 

participação é incipiente. Esta ausência do fisioterapeuta nestes cenários gera uma 

incompletude das práticas ou um “vazio profissional”.  

Esta reflexão quanto à atuação do fisioterapeuta nos cenários da AB foi o que 

motivou a pesquisadora para este estudo na medida em que é neste cenário que a 

mesma vem desenvolvendo sua prática profissional. Ao concluir o curso de 

fisioterapia trazia consigo um discurso humanista preconizado pela academia 

durante toda a formação, porém desconectado do contexto social e sem aproximar-

se devidamente das ferramentas das disciplinas sociais, humanas e de saúde 

coletiva. Em pouco tempo comprovou, no cotidiano profissional, que as tecnologias 

assistenciais da profissão não  instrumentalizam plenamente o fisioterapeuta para o 

atendimento das  demandas, ou seja, dos problemas de saúde que lhes são 

apresentados pela coletividade. E que educar para a saúde, reforçando o auto 

cuidado é tão importante quanto reabilitar após doença. E, mesmo aqueles 

pacientes com patologias já instaladas muitas vezes é de mais valia traçar, 

paralelamente com eles, planos de atividades de auto cuidado que possam 

ultrapassar o cenário do consultório, fazendo com que os mesmos se apropriem das 

orientações para alívio de seus desconfortos. 
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No município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, local de atuação 

profissional da pesquisadora, a atuação do fisioterapeuta em Estratégia de saúde da 

família (ESF) está em fase de implementação. Acredita-se que, pelo processo de 

transição, as ações de prevenção e promoção da saúde centram-se em orientações 

individuais ou, de forma ainda incipiente, em alguns trabalhos de grupos, realizados 

nas Unidades por iniciativa  própria de determinado profissional. Além do mais o  

fisioterapeuta é um profissional representado por muitos dos seus pares como 

referenciado exclusivamente para a cura e reabilitação. Este equívoco  o distancia 

dos programas de promoção da saúde  e, conseqüentemente, promove um aumento 

da demanda para a reabilitação, perpetuando este movimento. 

Neste sentido, esses limites gerados à prática profissional, tanto pela 

formação (concluída em 1999), quanto pela infra estrutura e relação de pares 

puderam ser comprovados em diferentes momentos e eventos assim que esta 

pesquisadora assumiu a sua prática profissional e este fato incitou-a a uma prática 

reflexiva, mas ao mesmo tempo, uma „boa rebeldia‟ no sentido de disponibilizar-se a 

criar uma nova maneira de atuar na unidade de saúde na qual inseriu-se, bem como 

iniciar uma busca por qualificação em uma pós-graduação que ora se concretiza 

com este mestrado em Ensino na Saúde. Espera-se com  este estudo  ganhar voz e 

visibilidade dentro de uma proposta multidisciplinar de prevenção e promoção da 

saúde no cenário de AB. Para viabilizar a perspectiva de trabalho em equipe 

multidisciplinar preconizada pelo SUS, é preciso que os profissionais fisioterapeutas 

alcem vôos que os levem a espaços crítico-reflexivos, tanto na sua graduação como 

na pós-graduação e prática, visando o enfrentamento da prática profissional, sendo 

este o horizonte que se pretende alcançar. 

Este estudo buscou fundamentação teórica na obra Saberes Docentes e 

Formação Profissional, de Maurice Tardif que, em última análise, contribuiu para 

uma ampla reflexão acerca  de ações que vislumbrem um profissional  fisioterapeuta 

autônomo, emancipado com vistas a autonomia do usuário. Ciente do compromisso 

com o desenho social atual e da necessidade de uma prática transformadora,  o 

profissional , que detenha os saberes de sua profissão, não pode pretender 

transformar uma situação em outra sem antes admitir a necessidade de transformar 

a si mesmo pelo seu trabalho.(TARDIF, 2002) 
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Com base no exposto até aqui, elegemos como objeto do presente estudo a 

prática do fisioterapeuta que atua na AB do Município de Niterói na interface com 

sua formação.  

 

QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Este estudo propõe uma investigação sobre as percepções dos profissionais 

de fisioterapia, que atuam nas policlínicas do município de Niterói, sobre a sua 

formação, no nível de graduação, para a prática  nos serviços de atenção básica  à 

saúde. 

   E, os desafios e expectativas do fisioterapeuta na saúde coletiva hoje, 

imprimem a necessidade da superação da reabilitação como primazia na atuação 

profissional. É fundamental aprofundar a reflexão sobre os meios  e  modos  como 

este profissional, uma vez inserido  na atenção básica, vem atuando e como a sua 

formação determina esta atuação. Neste sentido, as questões deste estudo são: 

Como a formação acadêmica instrumentaliza o fisioterapeuta  para a realização de 

ações de prevenção e promoção da  saúde, nestes cenários? Como se efetiva a 

prática profissional do fisioterapeuta que atua na AB do município de Niterói?  

  

OBJETIVO GERAL 

 

 Conhecer como se efetiva a prática profissional do fisioterapeuta que atua 

na AB do município de Niterói-RJ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil do profissional fisioterapeuta que atua na Atenção 

Básica do município de Niterói-RJ; 

 Descrever como a formação deste profissional o instrumentalizou  para a 

prática  de cuidados na AB;  

 Indicar como produto, à gestão municipal de saúde de Niterói/RJ, uma 

oficina com propósito de repensar a atuação do fisioterapeuta na AB. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Grande conhecedor da obra de Paulo Freire, Tardif enaltece-a no que tange à 

valorização do professor (podendo-se ler profissional) como agente de mudanças. 

(HOBOLD, 2011).  Demonstra uma preocupação com o desenvolvimento do 

potencial do indivíduo não só pautado em técnicas e  protocolos rígidos, mas numa 

construção constante advinda dos saberes e  experiências  adquiridos nas  relações 

humanas. 

Assim, um profissional de nível superior deve estar capacitado para construir 

e produzir novos saberes que ultrapassem as técnicas da profissão. Entende-se, 

portanto, que a racionalidade permeia a prática educativa por possuir planejamento, 

estratégias e métodos, mas o pensar a prevenção e promoção da saúde  exige um 

respeito à subjetividade humana e aos fenômenos da vida social (Idem). E esse 

redimensionamento do objeto de intervenção da fisioterapia, ou seja, a promoção da 

saúde define, também,  um outro momento de intervenção:  

 

“Enquanto no controle de danos a intervenção ocorre quando a 
doença já está instalada, e muitas vezes em estado avançado, 
no controle dos riscos  a intervenção ocorre antes da doença 
acontecer, ou seja, antes do aparecimento de seqüelas e 
complicações limitadoras [...]”(BISPO.JR.,2010,p 1.631).  
 
 

Nesta perspectiva faz-se necessário que o fisioterapeuta possa ter uma 

relação  dialógica com os usuários, uma vez que na prevenção a conscientização do 

indivíduo sobre sua responsabilidade ou co-gestão da sua saúde é de fundamental 

importância, pois é através de seus  hábitos e atitudes que será possível efetivar 

esta premissa.  

Entende-se que este estudo poderá apontar caminhos que possam preencher 

as lacunas deixadas pela formação do profissional fisioterapeuta, observadas ao 

longo da prática as quais vêm consolidando o perfil profissional no modelo 

tradicional curativo-reabilitador e, conseqüentemente, mantendo inexpressiva a 

participação deles em ações multidisciplinares de prevenção e promoção da saúde, 

uma vez que a fisioterapia deve atender às necessidades sócio-educacionais da 

comunidade onde está inserida.  



21 

 

 Pode-se afirmar que também é contribuição desta pesquisa o  fomento e uma 

maior articulação entre os conhecimentos produzidos pelos currículos e os saberes 

desenvolvidos nas práticas cotidianas; articulação esta pautada em um 

redimensionamento do objeto de intervenção da fisioterapia para o controle de riscos 

e emancipação do usuário, além de  uma melhor relação com seus pares. Relação 

que deve ser pautada no diálogo e na transversalidade. 

Pretende-se enfim, incitar nos gestores municipais de saúde a ampliação da 

visão quanto a relevância da inclusão deste profissional nas atividades 

multidisciplinares de promoção da saúde e nos programas de capacitação em 

serviço, prezando pela transversalidade proposta pelo SUS. E nos próprios 

profissionais, inseridos nos cenários de  saúde pública  do município de Niterói, a 

busca, junto aos seus gestores diretos, pela viabilização destas propostas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

“A tomada de consciência dos diferentes 

elementos que fundamentam  a profissão na 

situação de trabalho levam a construção 

gradual de uma identidade profissional”. 

                                                                                                                 Maurice Tardif 
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 CAPÍTULO I          

   

          As reflexões que estruturaram as buscas podem ser apresentadas por meio 

dos seguintes eixos: primeiramente, um breve histórico da fisioterapia no Brasil e no 

mundo refletindo sobre as  bases para a formação do fisioterapeuta  e  o papel das 

diretrizes curriculares nacionais e dos órgãos reguladores da profissão;  o segundo 

eixo direciona o olhar para as políticas públicas na interface com a fisioterapia; 

finalmente, o terceiro eixo apresenta o modelo diferenciado de atenção à saúde do 

município de Niterói. 

           Dos conceitos e idéias preconizados pelo teórico Maurice Tardif dos quais 

este estudo  se embasa   acreditamos ser importante destacar no desenvolvimento 

desta revisão: diversidade e pluralidade de saberes; o fenômeno temporal que 

ocorre no âmbito da construção de uma carreira ( imbuída de saberes interiorizados, 

a formação profissional não consegue transformá-los nem muito menos abalá-los, 

mas  mobilizá-los e reutilizá-los ao longo do  tempo e da esfera de ação); a 

abordagem sobre subjetividade e a relação intersubjetiva de diferentes  atores com 

seus diferentes saberes,  nos diferentes momentos  e locais de prática 

(TARDIF,2002,p.20).  

 

  

 1.1-  BREVE HISTÓRICO DA FISIOTERAPIA NO MUNDO E NO BRASIL  

 

 No período compreendido entre 4.000 a.C. e 395 d.C as pessoas utilizavam a 

ginástica corporal para aliviar o que elas chamavam de “diferenças incômodas”. 

Havia um cunho terapêutico na utilização dos recursos físicos. Entretanto, já na 

Idade Média (entre os séculos IV e V), quando as questões religiosas inibiam a 

valorização do corpo, enaltecendo apenas o espírito, as atividades físicas tinham 

apenas o objetivo de ganho de força ou puramente diversão. Só então no 

Renascimento (séculos VI e VII) retoma-se uma certa preocupação com a 

recuperação de um corpo após lesão e manutenção de um corpo saudável, através 

de recursos físicos e naturais, como a ginástica e a água. Foi, então com o 
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surgimento do período de industrialização, (séculos XVIII e XIX), que houve uma 

volta do interesse pelas “diferenças incômodas”. Interesse este agora impulsionado 

pela preocupação das classes dominantes em não perder a mão de obra do 

proletariado, que era submetido a exaustivas horas de trabalho, em precárias 

situações sanitárias, o que gerava entre outras epidemias da época, um grande 

número de acidentes de trabalho. Segundo Botomé & Rebelatto (1999) ainda neste 

período, com a segunda guerra mundial, cresce a necessidade de tornar a direcionar 

o olhar para os exercícios físicos como um recurso terapêutico na recuperação de 

lesionados e sequelados de guerra. Surgem, então, as primeiras escolas de 

cinesioterapia (terapia do movimento), para tratar ou reabilitar por meio de recursos 

físicos, térmicos  e hídricos. No final do século XX, a Fisioterapia passa a fazer parte 

da chamada "Área da Saúde" e foi evoluindo no decorrer da história, mantendo seus 

recursos e formas de atuação quase que voltadas exclusivamente ao atendimento 

do indivíduo doente. 

No Brasil, a primeira influência para o surgimento da fisioterapia foi a chegada 

da corte portuguesa, que acompanhada de recursos humanos de várias áreas para 

servi-la, trouxe avanços da Europa fazendo com que os profissionais daqui se 

adequassem a esses avanços. Essa influência resultou no  surgimento das primeiras 

escolas de ensino médico e conseguinte  dos primeiros serviços organizados de 

fisioterapia.  No século XIX, os recursos fisioterápicos faziam parte da terapêutica 

médica, e assim, segundo Marques & Sanches (1994) há registros, em 1919, da 

fundação do Departamento de Eletricidade Médica pelo Professor Raphael de 

Barros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também do 

serviço de hidroterapia no Rio de Janeiro, sob denominação de "Casa das Duchas”. 

Dez anos mais tarde, em 1929, foi criado e instalado o primeiro serviço de 

fisioterapia no Hospital de Clínicas de São Paulo pelo médico Doutor Waldo Rolim 

de Moraes.  Entretanto, esses  serviços eram restritos aos chamados médicos da 

reabilitação.  

        No período pós segunda guerra mundial, a relação direta com 

recuperação de lesionados fez com que a fisioterapia fosse entendida como 

assistência reabilitadora. Outro fator que reforçou este conceito foi a grande 

incidência de poliomielite, em 1950, deixando um grande número de indivíduos com 
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seqüelas motoras. “Também, a quantidade de pessoas atingidas pelos acidentes de 

trabalho era uma das maiores da América do Sul, o que permitia a inferência de que 

uma expressiva faixa populacional precisava ser reabilitada para integrar-se ao 

sistema produtivo ”(BOTOMÉ & REBELATTO ,1999,p. 50). 

 Tudo isso gerou um aumento da oferta e da procura aumentando a 

preocupação dos médicos com a resolutividade dos tratamentos, o que incitou a 

necessidade de expandir o ensino de fisioterapia para além das escolas médicas.  

Em 1951 foi criado na Universidade de São Paulo  também pelo Doutor Waldo Rolim  

o primeiro curso técnico de fisioterapia, com duração de um ano e ministrado por 

médicos, com o objetivo de formar técnicos em fisioterapia. 

Em 1963, o parecer 388/63 do Conselho Federal de Educação, reconhece os 

cursos técnicos de fisioterapia. Marques & Sanches (1994) assinalam que foi em  

1964 que a portaria 511/64 apresentou o primeiro currículo mínimo, estabelecendo 

para o curso de fisioterapia a duração de três anos letivos  para a formação de 

técnicos. As disciplinas voltadas para o cunho reabilitador se restringiam a 

fundamentos, ética, história, fisioterapia geral e aplicada, ministradas pelo Instituto 

de Reabilitação com a colaboração da Universidade de São Paulo.  Contudo, 

somente em 1969 estes cursos poderiam ser reconhecidos, pois  o decreto lei 

938/69 reconhece, finalmente,  a fisioterapia como um curso de nível superior. 

Entretanto, “apesar de mudanças da carga horária e da grande expansão do campo 

de atuação do fisioterapeuta, o currículo de 1963 permaneceu até os anos 80, 

quando os cursos já tinham duração de quatro anos[...]”  (MARQUES & SHANCHES 

1994, p. 06) 

Em 1983, 14 anos depois do reconhecimento da profissão, o Conselho 

Federal de Educação (CFE) estabeleceu um novo currículo mínimo para a formação, 

sendo os conceitos estabelecidos ainda pautados na reabilitação e direcionados 

para determinados problemas de saúde, predominando o estudo das doenças que 

deixavam seqüelas reabilitáveis. Observa-se, entretanto, que este currículo privilegia 

aspectos até então ignorados como as matérias de formação geral que incluem: 

sociologia, antropologia, psicologia, saúde pública e metodologia de pesquisa; 

enfatiza os conteúdos específicos da área e inclui disciplinas voltadas para, além da 
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fisioterapia geral, a fisioterapia aplicada como ortopedia, reumatologia, neurologia, 

cardiovascular, entre outras. 

 

1.1.1– O avanço de cursos de Fisioterapia no Brasil   

   

A criação de novos cursos e/ou a expansão das profissões  na área de saúde 

devem ser pautados no interesse social de atender a novas demandas e na 

responsabilidade de contribuir para a transformação da realidade social e 

epidemiológica da população. É importante chamar a atenção para a necessidade 

da ampliação do número de vagas nas instituições públicas, que devem liderar a 

ampliação do ensino superior no país para viabilizar uma melhor articulação entre as 

universidades e unidades de saúde coletiva1 (BISPO JR., 2009).  

No Brasil, a formação em fisioterapia vivencia, ao longo de sua história, 

influência dos contextos políticos, econômicos e sociais. Na década de 80 mais 

especificamente, o crescimento da oferta de vagas foi lento, provavelmente devido a 

repressão do regime militar à educação superior e ao pouco conhecimento das 

competências e dos benefícios da fisioterapia sobre a saúde da população. Este 

período também foi marcado pelos constantes debates acerca dos novos rumos que 

o setor saúde deveria tomar com a democratização do país. Estas reflexões 

culminaram com a concretização das propostas da reforma sanitária e 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), incorporados na nova 

constituição brasileira em 1988. No caso da Fisioterapia, a profissão não possuía 

registros  em suas entidades representativas que sinalizassem para a sua inserção 

no debate sobre as transformações ocorridas na saúde do país, em especial na 

expectativa de aproximação entre as novas tendências do SUS e as práticas de 

fisioterapia. Os cursos permaneciam, então, com crescimento lento. 

  Na segunda metade da década de 90, em 1997, quando foram criados os 

pólos de capacitação para aproximar os profissionais de saúde das  propostas do 

                                                           
1 O Ministério da Educação autorizou, no início de novembro de 2014, a criação de 2.240 vagas em cursos de graduação em 

Fisioterapia  nas universidades federais do país. Porém em Niterói a Universidade Federal Fluminense ainda não contempla o 
curso. 
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SUS, os fisioterapeutas não estavam incluídos. Isto se deve, segundo Freitas (2006, 

p.74): 

 
 
 
“[...] ao fato de que a profissão não se  encontrava   no   nível  

básico de atenção e,conseqüentemente, era muito pouco 
atingida pelas capacitações propostas pelos pólos. Esse fato 
também inviabilizou a participação efetiva dos docentes 
fisioterapeutas das Instituições de Ensino nos processos de 
elaboração das atividades desenvolvidas, assim como a 
atuação desses profissionais como facilitadores junto aos 
pólos.” 
  
 
 

O crescimento dos cursos ocorrido no final da década de 90 e início do anos 

2000  foi promovido pela  necessidade gerada pelo novo modelo assistencial e pela 

ampliação do incentivo a iniciativa privada na expansão desenfreada de cursos 

superiores. Isto gerou  baixa qualidade, falta de planejamento e  o mais grave dos 

equívocos, currículos ainda fundamentados na lógica curativo reabilitadora. Apesar 

do incentivo à transformação com a criação das DCNs e dos esforços do Conselho 

para o novo perfil profissional, o currículo de 1983 permaneceu até a primeira 

década de 2000, quando em fevereiro de 2002 foram instituídas as diretrizes 

curriculares para o curso de fisioterapia. 

 

1.1.2 – Diretrizes Curriculares Nacionais e a  ressignificação  da profissão 

 

 O valor social, cultural e epistemológico dos saberes, segundo TARDIF, 

2002, reside em sua capacidade de renovação constante. 

 Homologado em 2001, o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) / 

Conselho de Ensino Superior (CES) nº1210, através da resolução nº04/ 2002 institui 

as Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em Fisioterapia. As DCNs 

sinalizam para a necessidade da aproximação das Universidades, ou seja das 

escolas de formação de profissionais de saúde, para com as diretrizes do SUS.  No 

Art 3º estas diretrizes instituem que o profissional egresso deve ter formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de 
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atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual (BRASIL, 2001).  Da Ros 

& Silva (2007) entendem, neste sentido, que os conteúdos curriculares podem ser 

diversificados desde que assegurem o equilíbrio de conhecimento nas diferentes 

áreas e níveis de atuação e recursos terapêuticos a fim de assegurar esta formação 

generalista.  O profissional deve ter visão ampla e global, respeitando os princípios 

éticos/ bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade. (BRASIL, 2001).  

  O art 5º, parágrafo III, estabelece que o profissional deve atuar 

multiprofissionalmente, interdisciplinariamente e transdiciplinariamente com extrema 

produtividade na promoção da saúde, baseado na  convicção científica de cidadania 

e de ética. (Idem) 

 Em parágrafo único o artigo 7º, institui que “a carga horária do estágio 

curricular supervisionado deverá assegurar a prática de intervenções preventiva e 

curativa nos diferentes níveis de atuação: ambulatorial, hospitalar, 

comunitário/unidades básicas de saúde etc”. (Ibidem) 

Pode-se comprovar, então, uma proposta de mudança estrutural e conceitual 

na formação do fisioterapeuta, que continua tendo como objeto de estudo o 

movimento humano, mas a responsabilidade profissional se amplia para os níveis 

primário e secundário, ou seja, deverão ser trabalhadas ações de promoção e de 

prevenção de agravos.  A formação deve aproximar-se do paradigma da promoção à 

saúde e do campo da saúde coletiva, alargando as possibilidades de atuação, 

destaca (BISPO JR, 2009). 

Surge, então, um novo desenho para os conteúdos de formação em 

fisioterapia. Isto foi possível a partir do momento que a formação do fisioterapeuta 

não foi discutida isoladamente quando da construção dos currículos anteriores, mas 

contextualizada com as questões sociais ligadas a saúde da população.  Nesta 

perspectiva, os saberes produzidos pela comunidade científica em exercício são 

passíveis de serem mobilizados em diferentes práticas sociais, econômicas e 

culturais (TARDIF, 2002). Da Ros & Silva (2007) em seu trabalho cujo objetivo foi 

discutir a nova formação do fisioterapeuta sinalizam a importância de os 

profissionais de saúde conhecerem as políticas de saúde e o SUS já na graduação 

para obterem assim, uma visão mais ampla da sua função no contexto da saúde 

coletiva, seja na relação com seus pares, seja na relação com seus pacientes. 



29 

 

 Em relação à capacitação em serviço, o artigo quarto, parágrafo 6º  das 

DCNs para a graduação em fisioterapia chama à  atenção para a educação 

permanente, apontando a necessidade do profissional aprender permanentemente 

tanto na sua formação quanto na sua prática, tendo responsabilidade com a 

aquisição de novos saberes em benefício próprio , de outros profissionais de saúde 

e do usuário. (BRASIL, 2001).  Trata-se de uma ideologia de formação dos atores da 

saúde que perpassa as ações em equipes, construindo ao longo das práticas de 

diferentes profissionais saberes que possam interferir positivamente na realidade da 

saúde da coletividade. 

Essa idéia é ratificada por diversos autores, entre eles Salmória & Camargo( 

2008, p. 76)  quando afirmam que “as profissões de saúde se complementam, pois 

fazem parte do conjunto que resulta na assistência a seres humanos, cada qual com 

suas especificidades de conhecimento e prática.” 

E, ao pensar nesta relação humanizada e para atender a este novo perfil, faz-

se necessário  retomar  oportunamente às DCNs, em seu artigo sexto que trata dos 

conteúdos essenciais para a graduação, fica estabelecido que esses conteúdos 

devem contemplar além daqueles específicos da saúde e fisioterapêuticos, os 

referentes às ciências sociais e humanas, que:  

 

“Abrangem o estudo do homem e das suas relações sociais, do 
processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, 
contemplando a integração dos aspectos psicossociais, 
culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicos 
norteados pelos princípios éticos. Também deverão contemplar 
conhecimentos relativos às políticas de saúde, educação, 
trabalho e administração.” (BRASIL, 2001). 

 

O profissional fisioterapeuta deve, para Salmolia & Camargo (2008), 

estabelecer relações de convencimento da necessidade de adequação do 

comportamento da população  a fim de reduzir os danos à sua saúde.  

As devidas apropriações dos conteúdos de Ciências Sociais e Humanas a 

que chamam a atenção as DCNs e que devem ser ofertados durante a formação, 

tornam-se fundamentais para que o profissional tenha ferramentas para dialogar 
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sobre a realidade do outro, ter bases para articular e construir uma estratégia de 

ação, conjugando os conhecimentos técnicos com os saberes experienciais da 

população  e transformando, junto com seu paciente, esta realidade. E, nas leituras 

sobre essa aproximação entre a fisioterapia a as ciências sociais, pôde-se  perceber 

outra lacuna que, juntamente com a visão tecnicista já  discorrida, pode estar ligada 

a formação do profissional fisioterapeuta. 

    O escasso interesse dos acadêmicos de fisioterapia nas disciplinas do 

campo social, bem como a falta de qualificação dos docentes dessas disciplinas 

para motivar o aluno a perceber a importância desses temas em sua área de 

atuação, denotam uma concepção restrita e desprovida de respaldo científico acerca 

da “humanização”.  A aproximação da fisioterapia dos conceitos contidos nas 

Ciências Sociais pode, além de fomentar uma maior reflexão do processo saúde-

doença, levar o profissional em formação, a um maior entendimento da historicidade 

da fisioterapia, da organização da prática fisioterapêutica, do trabalho e da profissão 

(MEYER, 2006). Além de apropriação de conceitos fundantes como os de saúde, 

cidadania, processo saúde-doença, família, dentre outros. Freitas (2006, p. 102) 

acrescenta: 

 

 “[...] uma aproximação em que a hierarquização, na qual o ator 
da saúde se apresenta na posição do detentor da verdade 
sobre as necessidades da saúde do outro, deve ser superada 
pelo diálogo, propulsor de novos saberes adquiridos no 
confronto das diferenças identificadas um com o outro, num 
incessante caminho de adequação das práticas e ações 
emprenhadas pelos sentidos da integralidade.“ 

 
 

Em seu estudo sobre a humanização e a formação do profissional em 

fisioterapia, Silva & Silveira (2011, p.06) identificaram que os participantes tinham 

um discurso pouco desenvolvido a respeito da humanização e ainda foi observada 

uma ineficiência de conteúdos que abordassem o tema da humanização e educação 

em saúde.  Dos 24 entrevistados, dezessete relataram que não tiveram uma 

disciplina específica sobre o tema em questão, ou que o mesmo era mencionado de 

forma vaga e superficial.  
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         A reconfiguração  da saúde como  resultante das condições do meio ambiente, 

do trabalho,  do  lazer,  do acesso aos serviços de saúde imprime  a necessidade  

de perceber o paciente como portador de vontades, desejos e carências 

procedentes destes meios.  O que o torna capaz de agir e reagir diante do que está 

sendo oferecido e ele como resposta a suas queixas; faz-se necessário portanto,  

uma utilização maior do instrumental teórico das ciências sociais; um olhar mais 

criterioso para  os conteúdos oferecidos pelas universidades nos cursos das 

disciplinas sociais e humanas, as quais estão comprometidas com uma reflexão 

acerca da sociedade tendo o homem como prioridade e, como horizonte  uma 

sociedade transformada. Os docentes das disciplinas sociais e humanas, como 

sociologia, psicologia, são responsáveis por incitar uma reflexão nos futuros 

profissionais, com abordagens problematizadoras, contextualizando o conhecimento 

técnico da profissão aos aspectos sociais e políticos da sociedade. (MEYER et al, 

2006). 

 

 

1.1.3- Sobre o papel do Conselho Federal de Fisioterapia 

 

 

 Criado em 1975 (Lei nº 6316/75), o Conselho Federal de Fisioterapia 

estabeleceu  um forte mecanismo de acompanhamento/controle da profissão, por 

parte dos Conselhos Regionais. Esses órgãos passaram a ter autoridade para 

autuar aqueles que exercem a profissão sem a devida regulamentação junto ao  

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), bem como a 

legitimidade para interpretar – em conformidade com o Decreto-Lei nº 938/69, que 

regulamentou a profissão – e determinar as atribuições profissionais pertinentes à 

Fisioterapia (FREITAS, 2006,p.49).  

Assim, o COFFITO, com o objetivo constitucional de normatizar e exercer o 

controle ético e científico da profissão, determina que a formação do Fisioterapeuta 

deva atender ao sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde no 

sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência e o trabalho 

em equipe. Conforme presente nas suas diretrizes, o profissional deve atuar na 
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prevenção, promoção e reabilitação da saúde em todos os níveis de atenção tanto 

na esfera individual  como na coletiva. Vislumbrando este novo perfil,  a deputada 

federal Gorete Pereira consegue que, por meio da aprovação do projeto de lei 

numero 4261/2004, se torne obrigatória a inclusão de fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais na Estratégia da Saúde da Família (BRASIL, 2004).. Sendo assim, 

torna-se uma prioridade que a formação destes profissionais contemple disciplinas e 

práticas que os capacite para esta atuação.  

Apesar deste novo  olhar, o fisioterapeuta ainda encontra equívocos inclusive 

no que concerne às representações  dos outros atores da área de saúde acerca da 

sua atuação. Fato que pode estar ligado à formação curativa-reabilitadora, reflexo da 

forma como a profissão se constituiu. Sendo, portanto, a fisioterapia uma prática 

científica jovem que ainda precisa de lutas políticas  a nível de formação e de prática 

para desconstrução  deste paradigma. Da Roes & Silva (2007) analisaram a 

formação de fisioterapeutas da universidade do sul de Santa Catarina, em relação a 

ESF  sob a ótica de  professoras do curso e   de  outros atores envolvidos no cenário 

da prática de estágio, mais especificamente três enfermeiras . Os resultados 

apontaram uma tendência a abordagem tecnicista, o que talvez não causasse 

estranhamento, se fosse apenas a visão das enfermeiras. Entretanto as professoras 

do curso também tiveram seus discursos acerca da atuação do fisioterapeuta 

pautados  exclusivamente em atividades de cura e reabilitação. Os resultados ainda 

destacaram o desconhecimento das professoras quanto aos preceitos de 

integralidade, equidade e promoção da saúde propostos pelo SUS. Para os autores 

o estudo sinaliza a necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos na 

formação. Vale lembrar que nos 10 anos de atuação da pesquisadora na rede de 

saúde de Niterói, esta nunca esteve incluída em programas de capacitação.  

Este fato segue na contramão do que está previsto pelas DCNs  e pelos  

órgãos competentes que regularizam e fiscalizam a profissão.  Entre outras citações  

pode-se ressaltar  o capitulo IV do código de ética da profissão que dispõe sobre o 

relacionamento que o profissional fisioterapeuta deve ter com sua equipe, pontuando 

a necessidade de capacitação  já sinalizada  anteriormente neste estudo: 
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Artigo 17 - É dever fundamental do fisioterapeuta, 
incentivar o pessoal sob a sua direção, coordenação, 
supervisão e orientação, na busca de qualificação 
continuada e permanente, em benefício do 
cliente/paciente/usuário e do desenvolvimento da 
profissão, respeitando sua autonomia.  
(http://www.coffito.org.br/site/index.php/fisioterapia/codigo-
de-etica.html) 

 
 

1.2- SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A FISIOTERAPIA  

 

 1.2.1- A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

 

  A portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014 redefine a Política Nacional 

de Promoção da Saúde (PNPS), proposta em 2006 pela portaria 687 de 30 de 

março. Com o objetivo comum de ampliar e qualificar as ações de promoção da 

saúde nos serviços e na gestão do SUS, foram definidos alguns eixos de ação, 

dentre os quais: 

 

“Possui especial relevância o aprimoramento do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados no SUS, com a ênfase no 
fortalecimento e na qualificação estratégica da Saúde da 
Família; a promoção, informação e educação em saúde com 
ênfase na promoção de atividade física, na promoção de 
hábitos saudáveis de alimentação e vida, controle do 
tabagismo; controle do uso abusivo de bebida alcoólica; e 
cuidados especiais voltados ao processo de envelhecimento. 
Nessa direção, o desafio colocado para o gestor federal do 
SUS consiste em propor uma política transversal, integrada e 
intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor 
sanitário, os outros setores do Governo, os setores privados e 
não-governamental e a sociedade, compondo redes de 
compromisso e coresponsabilidade quanto à qualidade de vida 
da população em que todos sejam partícipes no cuidado com a 
saúde.” (BRASIL, 2010,p.05) 

http://www.coffito.org.br/site/index.php/fisioterapia/codigo-de-etica.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/fisioterapia/codigo-de-etica.html
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  No artigo 3º, esta Política discorre sobre os valores fundantes no processo de 

efetivação da saúde, que são solidariedade, felicidade, ética, respeito a 

diversidades, humanização, co-responsabilidade, justiça social, inclusão social.  

Dos valores citados merece destaque o conceito atribuído a felicidade, pela 

sua aderência aos argumentos da temática em estudo e argumentos da autora: 

  

“Auto-percepção de satisfação, construída nas relações entre 
sujeitos e coletivos, que contribui na capacidade de decidir 
como aproveitar a vida e como se tornar ator partícipe na 
construção de projetos e intervenções comuns para superar 
dificuldades individuais e coletivas a partir do reconhecimento 
depotencialidades.”(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2

014/prt2446_11_11_2014.html) 

 

O indivíduo seja ele o profissional fisioterapeuta ou o usuário, deve 

reconhecer em si mesmo as suas capacidades para lidar e superar as possíveis 

limitações inerentes ao novo perfil epidemiológico que conta com um número 

elevado de patologias crônicas ligadas ao envelhecimento. Faz-se uma chamada 

para a auto-gestão da saúde.  

Faz-se necessário, portanto, reconhecer que o saber não se reduz a atividade 

cognitiva dos indivíduos, mas é também um saber social que se manifesta nas 

relações entre eles, na troca de experiências. É preciso “situar o saber [...] na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua 

natureza social e individual como um todo.” (TARDIF, 2002, p.16). Criar parcerias 

entre os sujeitos  visando, conjuntamente, melhorar a qualidade de vida desta “nova” 

população ativa e, de fato, partícipe no  cuidado da sua saúde. 

 O artigo sétimo discorre sobre os objetivos específicos dentre os quais 

encontra-se aquele que pode viabilizar a proposta supracitada: 

 

“Valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas 
integrativas e complementares; promover o empoderamento e 
a capacidade para tomada de decisão e a autonomia de 
sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de 
habilidades pessoais e de competências em promoção e 
defesa da saúde e da vida;  promover processos de educação, 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
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formação profissional e capacitação específicas em promoção 
da saúde.” 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11
_11_2014.html)  

 

O artigo 9º discorre sobre os eixos operacionais, destacando-se no inciso III , a 

transversalidade da promoção da saúde,  favorecendo práticas de cuidado 

humanizadas, pautadas nas necessidades locais; a educação e formação, enquanto 

incentivo à atitude permanente de aprendizagem sustentada em processos 

pedagógicos problematizadores, dialógicos, libertadores, emancipatórios e críticos. 

Este breve resumo contempla as discussões efetivadas por  este estudo no 

que concerne a atuação da fisioterapia sob um enfoque preventivo que deve 

identificar a saúde com a noção de qualidade de vida, em contraposição ao 

reducionismo biomédico num esforço para participar dos programas educativos para 

que o indivíduo melhore sua saúde pessoal. 

Corroborando com esta concepção ressaltamos a análise de Tavares, et al 

(2011,p.302) ao dizerem que é fundamental recontextualizar as necessidades de 

saúde na consideração da saúde como conceito positivo, que requer a incorporação 

dos múltiplos determinantes sociais, acentuando os recursos sociais e pessoais, 

assim como as atitudes físicas. Dessa forma, a promoção da saúde não concerne 

exclusivamente ao setor sanitário, mas requer integração de novos atores, 

colocando em prática políticas públicas favoráveis à saúde e fortalecendo as 

estruturas e processos em todos os setores. 

 

    1.2.2- A Política Nacional de Atenção Básica  (PNAB): 

  

Em 28 de março de 2006, a portaria número 648/GM aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica estabelecendo a revisão das diretrizes e normas para a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários da 

Saúde(PACS).  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
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 Dos princípios gerais destaca-se para fins deste estudo, o conceito atribuído 

a Atenção Básica:  

 

“[...] caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.” 
(http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_648.
pdf) 

 

Entende-se, em primeira instância, que sendo uma especialidade que 

trabalha diretamente com a questão da reabilitação, a fisioterapia estaria 

automaticamente incluída nas equipes que atuam nos cenários da atenção básica, o 

que não retrata  plenamente a realidade. Entretanto, de volta a portaria, na leitura 

sobre os recursos humanos, no artigo terceiro, inciso III nota-se que o estabelecido  

é:  

 

“[...] equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, 
cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em 
higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde , entre outros.“  
(Idem) 

 

Apesar de o fisioterapeuta não ser diretamente citado, não se trata de definir 

qual categoria profissional seria importante o suficiente para compor a atenção 

básica, mas quais profissionais são necessários para uma equipe que trabalhe as 

reais necessidades dos usuários e fortaleça a atenção, reduzindo a demanda para 

os demais níveis que compõem a rede de atenção à saúde. O profissional 

fisioterapeuta com ações de educação em saúde pode em parceria com os demais 

profissionais da equipe, reduzir, significativamente, esta demanda.      

A responsabilidade compartilhada entre os profissionais e usuários, através 

de suas práticas e saberes, culminam no fortalecimento dos princípios estabelecidos 

pelo SUS e no avanço da resolutividade dos problemas apresentados pela 

coletividade. Essa tendência exige dos profissionais,  além de uma formação mais 

http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_648.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_648.pdf
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generalista, um desejo de um novo olhar em relação a sua profissão e 

conseqüentemente às suas práticas e propostas.  

É preciso, deste modo, estranhar o fato de que muitas vezes o escasso 

interesse por práticas nos cenários de saúde coletiva se origina no próprio 

profissional. Virtuoso, et al (2011), afirmam que  a expectativa dos profissionais 

acerca da atuação  do fisioterapeuta na saúde coletiva e nos programas de 

educação em saúde é limitada. Em um estudo de periódicos do campo da 

Fisioterapia brasileira socializados entre 1996-2009 foram analisados 726 artigos, 

onde apenas 1,9% abordava  temas ligados ao SUS.  Um  trabalho de Coury & 

Vilella, (2009),   analisa o perfil do pesquisador fisioterapeuta brasileiro na década de 

2000. Este estudo apontou que houve um aumento extraordinário de pesquisadores 

doutores no Brasil (cerca de 900%).  Contudo, menos de 6% das publicações fazem 

referência a ações no campo da saúde coletiva e\ou educação em saúde. Isto 

também denota a ausência desse profissional nos espaços de assistência primária à 

saúde. Por mais que se tenha uma crescente demanda e que possa indicar 

avanços, é possível afirmar que o interesse do profissional ainda está dirigido para a 

prática curativo-reabilitadora, apesar das recomendações das DCNs e do COFITTO 

centrarem-se na promoção da saúde. Fica evidenciada, com isto, a necessidade de 

rever e ampliar a articulação entre os conhecimentos produzidos pelas 

universidades e os saberes desenvolvidos pelos profissionais em suas práticas, 

considerando a relação multidimensional que estes profissionais estabelecem com 

seu objeto de ação, que é o ser humano, com toda a sua complexidade. Uma prática 

que esteja sintonizada com os princípios de universalização, eqüidade e 

integralidade, onde a reorientação do modelo assistencial imprima uma nova 

dinâmica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com co-responsabilização entre 

equipe e usuários na saúde da população (BRASIL, 2000).  

Estas reflexões levam a  questionamentos objetivos: como  incitar o interesse 

dos profissionais egressos para a efetivação das propostas do SUS ? Qual a real 

proposta da fisioterapia nos níveis primários de atenção à saúde?  

Como uma das metas estaria a de trabalhar as possibilidades de integração 

do processo de aprendizagem à rede de serviços de saúde, através da inserção 

precoce dos estudantes nas unidades de atenção básica; o que ainda assim não 
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garante este interesse, que deve partir também do indivíduo quando se propõe a 

trabalhar a saúde da coletividade. Ao verificar a concepção dos acadêmicos de 

fisioterapia matriculados no último ano do curso de uma instituição de ensino 

superior, pública na Paraíba, acerca da humanização e da sua inserção no SUS, 

Silva & Silveira (2011), em seu estudo sobre conhecimento das propostas do SUS, 

concluíram que os participantes apresentavam pouco conhecimento relativo ao 

conceito de humanização e atribuíam a falta de ênfase no tema nas disciplinas 

oferecidas pelos Cursos. Constataram, também, tendência ainda forte da visão 

tecnicista e mercadológica, apesar de estarem inseridos em cenários do SUS e onde 

a relevância é de se investigar idéias, valores e, crenças e subjetividade dos 

usuários. 

Quanto às possibilidades de atuação do fisioterapeuta, ações voltadas para o 

desenvolvimento de atividades em educação e saúde junto às comunidades e 

atividades nas áreas de Saúde da Criança, da Mulher, do Adulto e do Idoso, 

abrangendo também o atendimento de pacientes restritos ao leito/domicílio 2, nos 

diversos níveis de complexidade do SUS é um grande desafio imposto ao ensino, 

serviço e gestão. A busca pela prevenção do aumento do volume e complexidade da  

atenção evitando o incremento das doenças ao mesmo tempo limitando os danos já 

instalados, sedimenta a tendência atual do exercício profissional (RODRIGUES, 

2008, p.107).  

Enfim, fica evidenciado que além da reabilitação, prevenção  e promoção da 

saúde  devem  fazer parte das ações deste profissional, sendo a diferença crucial o 

momento da intervenção: enquanto a primeira  ocorre no controle de danos, a 

segunda atuaria no controle de riscos e, para tanto, faz-se necessário um 

conhecimento prévio da realidade da comunidade. (BISPO JR, 2010). Desta forma, 

“ é possível conhecer a que riscos essa comunidade está exposta, sejam eles de 

                                                           
2 No atendimento domiciliar as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde traz um escopo amplo de 

objetos e finalidades para as equipes que cuidam dos pacientes no domicílio, não focando somente na assistência, mas 
também em aspectos de prevenção, promoção e reabilitação, utilizando, para isso, estratégias para a educação em saúde e 
tendo como uma das finalidades o aumento no grau de autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares. A  portaria nº 963, 
de 27 de maio de 2013  redefine a  Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando a seguinte 
composição mínima na equipe multiprofissional de atendimento domiciliar (EMAD): médicos, enfermeiros,fisioterapeuta e 
assistente social, auxiliares e técnicos de enfermagem.. No artigo 9º define a equipe multiprofissional de apoio (EMAP), com a 
composição mínima de três profissionais de nível superior, entre eles o fisioterapeuta (BRASIL,MS, 2013).  
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 natureza comportamental,  educacional,  social, biológico, físico-químico,entre 

outros “ (Idem, p. 1631).  A partir daí é necessário que o profissional detenha 

saberes diferenciados como epidemiologia, situação demográfica social e ciências 

sociais para assim ser capaz de traçar estratégia para transformar a realidade do 

outro.  

Este modelo que contempla um novo perfil do fisioterapeuta frente à lógica 

organizacional do SUS, onde a atenção básica deve ser resolutiva com objetivo de 

reduzir os encaminhamentos para os outros níveis de atenção, depende não só de 

um releitura da prática,  mas de um reconhecimento maior por parte dos gestores de 

saúde na inserção destes profissionais nas equipes multidisciplinares. 

Sobre a visão da atuação do fisioterapeuta em uma equipe de saúde da 

família  em um município de Salvador- BA,  Souza et al (2012, p.458), constataram 

que grande parte dos entrevistados abordam o atendimento em domicílio aos 

acamados como atividade a ser desenvolvida pelos fisioterapeutas. Apenas um 

entrevistado comentou acerca da promoção de saúde. Ficou evidenciado o 

desconhecimento dos outros profissionais de saúde quanto às possibilidades de 

atuação da Fisioterapia. Portes et al (2011,p.113), atribuem a esta não valorização 

das ações preventivas e educativas da fisioterapia, possivelmente devido a grande 

demanda por atendimento curativo reabilitador e principalmente, ao reduzido número 

de fisioterapeutas atuantes na ESF. Esta concepção retrata a realidade do município 

de Niterói, cenário desta pesquisa. 

 

 

1.3- O modelo diferenciado de atenção à saúde no município de Niterói  

 

 

O município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, adota desde 1992 uma 

concepção de modelo de atenção centrado na comunidade, mais especificamente 

na saúde da família, por meio de um desenho metodológico próprio, singular, cuja 

história testemunha diferenças entre alguns aspectos da atual proposta do Ministério 

da Saúde contida na Estratégia de Saúde da Família. Este é denominado Programa 

Médico de Família (PMF).  Trata-se de uma situação de trabalho diferenciada, que 
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exige do profissional conhecimentos, competências, aptidões e atitudes específicas, 

adquiridas e dominadas em contato com a situação apresentada. (TARDIF, 2002). 

  Tradicional reduto do Movimento Municipalista Brasileiro, Niterói foi buscar 

no modelo cubano, no ano de 1992, sua referência para implantação do modelo de 

medicina familiar. A proposta do município à época, o PMF, acabou servindo de 

modelo para outros projetos de saúde da família, inicialmente no estado do Rio de 

Janeiro, e posteriormente para vários municípios de outros estados brasileiros. O 

Ministério da Saúde, quando adotou o Programa de Saúde da Família (PSF) como 

estratégia nacional de construção de um novo modelo de atenção, contou com a 

participação permanente da equipe coordenadora municipal de Niterói, entre outras 

(HÜBNER & FRANCO, 2007, p.178). 

Adotando o conceito de território e com ação de referência e contra-

referência, cada módulo do PMF está vinculado a uma unidade de complexidade 

mais avançada, a Policlínica Regional. Esta conta com especialidades como 

cardiologia, dermatologia, endocrinologia, nutrição, odontologia etc, que demandam 

menor aparato tecnológico. As demais especialidades médicas são referenciadas às 

Policlínicas denominadas de Especialidades. (Idem, p. 185).  

A área geográfica de abrangência de cada setor no PMF é acompanhada por 

uma equipe básica composta médico, auxiliar de enfermagem, dentista  e Agente 

Comunitário de Saúde, tendo o enfermeiro no papel de supervisor de várias 

unidades. Esta equipe é responsável por todos os usuários e famílias do território.  

Cabe pontuar, antes de prosseguir com a análise, que o município vivencia 

desde 2013, evidenciando-se mais em 2014 e dando prosseguimento em 2015, a 

transição para a implementação do modelo de Estratégia de Saúde da  Família 

(ESF) conforme preconizado nas diretrizes do SUS e descrito na PNAB. A propósito, 

somente uma unidade, até o momento,  transformada em Policlínica Comunitária da 

família da Ilha da Conceição, migrou para o modelo de ESF tem o fisioterapeuta 

incluído no programa.  

  Quanto ao atendimento do profissional fisioterapeuta, de acordo com a 

portaria do MS/GM no 818/2001, que organiza  a assistência a pessoa portadora de 

deficiência física em serviço hierarquizado e regionalizado e, com base nos 

princípios da universalidade e integralidade das ações de saúde, o município de 
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Niterói integra a rede de reabilitação física - 1º nível de referência intermunicipal 

(Atenção Básica), com suas unidades básicas  de saúde, policlínicas regionais e 

comunitárias e módulos do programa médico de família.  

           Desde então o serviço de fisioterapia do município de Niterói está distribuído 

em 02 Policlínicas de Especialidades 3(Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço-

PESP e Malu Sampaio); 07 Policlínicas Comunitárias/Regionais; 01 Policlínica 

comunitária da Família; 03 serviços contratados de baixa  complexidade (para apoio 

no caso de insuficiência de vagas) e 02 serviços contratados de alta e média 

complexidade (Associação Fluminense de Reabilitação - AFR e PESTALOZZI). 

          O atendimento ao usuário segue o seguinte fluxo: as referências para 

fisioterapia são entregues pelos usuários nas unidades básicas e unidades do PMF, 

de onde serão distribuídas via  sistema para marcação do primeiro contato   com    o  

fisioterapeuta (avaliação). Nesta avaliação o fisioterapeuta decide se o paciente será 

absorvido para tratamento, encaminhado  para unidades  contratadas de apoio    (no  

caso de não haver disponibilidade de  vaga) ou encaminhado para unidades de alta 

e/ou média complexidade. No primeiro caso é o próprio fisioterapeuta que agenda o 

próximo contato, quando será iniciado plano de tratamento. Nos segundo e terceiro 

casos o fisioterapeuta faz uma contra-referência que  deve retornar a unidade básica 

de origem ou postos do PMF pelas mãos dos usuários. As unidades básicas 

encaminham as referências a Divisão de Atendimento ao Usuário (DAU) para serem, 

por ele autorizadas e direcionadas para as devidas unidades (apoio ou média e alta 

complexidade).  Após autorização estas referências retornam para a unidade de 

origem que fica responsável pelo contato telefônico com o usuário, que de posse 

delas, pode direcionar-se para a unidade referenciada para tratamento. Em geral os 

atendimentos referenciados pelos médicos totalizam dez encontros, podendo o 

fisioterapeuta prorrogar ou antecipar a alta, de acordo com evolução do quadro, não 

sendo, no entanto,  uma prática habitual deste profissional. Nesta dinâmica de ações 

o foco do cuidado é curativo-reabilitador por excelência. 

                                                           
3 Por Policlínica de Especialidades no município de Niterói- RJ, entende-se os cenários que ofertam ações com um nível de 

maior complexidade. 
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          É necessário ser pontuado que  o conceito, de média e alta complexidade, no 

contexto do fluxo de atendimento  ultrapassa as instâncias (cenários), sendo 

determinado de acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos do SUS (SIGTAP). http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp . Logo, as atividades de ordem educativa e/ ou 

orientações individuais ou em grupo são consideradas de atenção básica e são 

gerais, ou seja, não são de competência exclusiva  do fisioterapeuta. Todos os 

procedimentos  clínicos executados pelo fisioterapeuta são de ordem média e alta 

complexidade, sendo recomendado, pela SIGTAP um total de 20 (vinte) 

atendimentos/mês no máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] uma das principais estratégias de pesquisa 

relacionada com essa visão do saber consiste em 

observar atores e/ou falar com eles, mas fazendo-

lhe perguntas sobre suas razões de agir ou de 

discorrer, ou seja, no fundo, sobre os saberes nos 

quais eles se baseiam para agir ou discorrer”. 

     Maurice Tardif 
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CAPÍTULO II 

 

Desenvolver uma pesquisa é um exercício sistemático e rigoroso em torno 

de uma problematização. E levar em conta  a subjetividade humana torna a proposta 

ainda mais desafiadora. 

 

2.1- ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA  

 

 Neste estudo optou-se por uma  metodologia  de abordagem qualitativa 

percorrendo passos descritivos. 

Para Pope e Mays (2009) a pesquisa qualitativa busca interpretar os 

fenômenos sociais (interações,  comportamentos, etc.) em termos dos sentidos que 

as pessoas lhes atribuem e em função disto é muitas vezes referida como pesquisa 

interpretativa. Essa abordagem significa que, com frequência, o pesquisador tem de 

questionar posições do senso comum ou idéias tidas como garantidas.  

Desta forma a pesquisadora estará atenta a todas as situações presentes que 

podem envolver o problema do estudo. Considerando ainda as colocações de 

Minayo quando descreve a pesquisa qualitativa, destaca-se pontos importantes: 

 

 

“[…](a)para compreender os valores culturais e as 
representações de determinado grupo sobre temas específicos; 
(b) para compreender as relações que se dão entre atores 
sociais;( c) para avaliação das políticas públicas e sociais tanto 
do ponto de vista de sua formulação, aplicação técnica, como 
dos usuários a quem se destina.” (MINAYO, 2004,p.78) 
 
 

 De acordo com Dyniewicz (2009, p. 102) esta abordagem de pesquisa 

“baseia-se na premissa de que o conhecimento sobre as pessoas só é possível a 

partir da descrição da experiência humana tal como é definida pelos seus próprios 

atores”.  

 A pesquisa qualitativa se ocupa nas ciências sociais, com o universo dos 

significados, dos motivos, das crenças, dos valores e atitudes, buscando explorar a 

complexidade de fenômenos humanos. É um nível de realidade que não pode ser 
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quantificado e nem reduzido a operações de variáveis e dados matemáticos 

(MINAYO, 2007).  

Sobre pesquisa descritiva, Figueiredo (2004, p. 104) a  define como aquela 

que realiza “a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou então o estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados como questionário e a observação 

sistemática”.  

 Rudio (2001) salienta que a pesquisa descritiva procura conhecer e interpretar 

a realidade sem nela interferir para modificá-la; explica ainda que descrever é narrar 

o que acontece, conhecer o fenômeno, procurando interpretá-lo. 

 Ponte et al (2006, p.5) aponta que neste tipo de estudo a “ característica mais 

significativa é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como 

questionários e a observação sistemática.” 

 Vistas as abordagens acima, passa-se ao cenário onde este estudo 

desenvolveu-se. 

 

2.2- CENÁRIO 

 

Para escolha dos cenários da pesquisa, foi solicitado à Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói uma listagem das unidades básicas de saúde que dispunham 

de fisioterapeutas em suas equipes. São elas: Policlínica Regional Carlos Antônio da 

Silva (centro); Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço (PESP); Policlínica 

Comunitária de Jurujuba; Policlínica Regional Sérgio Arouca (Santa Rosa); 

Policlínica Regional Ghilherme Taylor March (Fonseca); Policlínica Regional da 

Engenhoca;Policliclica Regional de Itaipu;Policlínica Comunitária do Largo da 

Batalha; Policlínica Comunitária da família da Ilha da Conceição. Todas estas 

unidades se configuraram como cenário do estudo por conter em suas equipes o 

profissional fisioterapeuta.  

Em seguida foi solicitada e concedida pela vice-presidência da atenção 

coletiva, ambulatorial e da família (VIPACAF) uma autorização para a entrada da 

pesquisadora nas policlínicas para efetuar as entrevistas (anexo1). Reinterando a 

decisão da VIPACAF, a coordenação de Fisioterapia do município, em comunicação 
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interna, solicitou aos diretores das unidades, acolhimento e cooperação para com a 

atividade exploratória descrita.   

 

2.3- PARTICIPANTES 

 

 Os participantes do estudo são profissionais fisioterapeutas que atuam nas 

09  Policlínicas Comunitárias e regionais do município de Niterói- RJ, que estavam 

presentes no dia agendado para a realização das entrevistas.  Nesta amostra todas 

as 09 unidades de AB  foram  representadas, sendo que duas  delas foram 

representadas por dois profissionais  e duas  delas conta com a atuação do mesmo 

profissional, totalizando assim 10 entrevistas.  De posse da autorização e dos 

termos de consentimento livre e esclarecidos (TCLEs) (Apendice 1) e de um roteiro 

de entrevista previamente elaborado (Apendice 2) a pesquisadora pôde  abordar os 

profissionais. 

Foram traçados os seguintes parâmetros para a inclusão dos sujeitos: ser 

fisioterapeuta, integrante da equipe de profissionais de policlínicas e aceitar 

participar livremente da pesquisa, assinando o TCLE. Estar lotado, há pelo menos 

dois anos, nos serviços de AB, pois acredita-se ser o tempo suficiente para o 

estabelecimento de vínculo com a equipe e os usuários do serviço . E como critérios 

de exclusão:  sujeitos que por motivo de férias ou de licenças estivessem afastados 

do serviço no período do trabalho de campo  ou aqueles conhecedores desta 

pesquisa, pela possibilidade de inferência nos dados (sendo, portanto excluído o 

coordenador de Fisioterapia do Município) . 

Para manter o sigilo dos depoimentos e o anonimato dos participantes, o 

critério de codificação das entrevistas buscou a representação de cada 

fisioterapeuta, sendo os profissionais identificados com a letra “F”, e numeração de 1 

a 10, conforme a seqüência de realização das entrevistas. 
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2.4- INSTRUMENTOS DE COLETA, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A técnica de coleta de dados foi por meio de entrevistas com roteiro semi-

estruturado com os participantes da pesquisa, sendo as mesmas gravadas e 

transcritas pela própria pesquisadora, seguindo os preceitos da Resolução 466/12.  

 

Para realizar a coleta de dados, foi  realizado um trabalho de campo que de 

acordo com Gil (2007, p.53), “o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 

pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo 

uma experiência direta com a situação de estudo”.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista semi estruturada, que é 

aquela em que o principal objetivo é dar ao entrevistado a completa sensação de 

que ele pode falar livremente, para relatar experiências e apresentar opiniões 

(LEOPARDI, 2001). O pesquisador pode estimulá-lo cautelosamente, para evitar 

influenciá-lo ou induzi-lo a respostas.  

As entrevistas foram previamente agendadas com os participantes e 

realizadas nas Policlínicas em uma sala disponível quando os profissionais se 

encontravam de plantão na Unidade (antes ou após cada plantão).  

Todo o material adquirido na pesquisa de campo foi tomado como fonte para 

compreensão do objeto, sendo dispostos e organizados em categorias temáticas 

para análise de agrupamento das informações. 

Como técnica para a análise de dados, foi  utilizada a análise de conteúdo, 

cuja proposta é verificar hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada 

conteúdo manifesto.  (MINAYO, 2003, p. 74) 

 ORLANDI (1987 apud MINAYO, 2007, p. 320) afirma que a análise de 

conteúdo: 

“Cria um ponto de vista próprio de olhar a linguagem como 
espaço social de debate e de conflito. Nela, o texto é 
considerado como uma unidade significativa, pragmática e 
portadora do contexto social dos falantes. [...] as palavras, as 
sentenças, e os períodos são valorizados também em suas 
peculiaridades lexicais, morfológicas, sintáticas e semânticas, 
porém, o que cria a análise do discurso, “é o ponto de vista das 
condições de produção do texto”. 
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Também após a transcrição dos depoimentos buscou-se aproximações com 

estudos bibliográficos provenientes de artigos, livros, periódicos e pesquisa na 

Internet referentes à temática. A produção contida nos bancos de dados Scielo, 

(Scientific Eletronic Library On-line) e Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) ajudarão nessa análise.  

Todos os dados foram analisados, realizando aproximações das falas, 

construindo, em seguida, categorias temáticas. O quadro a seguir resume os 

achados que serão analisados mais adiante.   

  

 

QUADRO 1 – SUMÁRIO CONTENDO FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS       

                       QUE GERARAM AS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

 

 

UNIDADES DE 
REGISTRO/ 
QUESTÕES 

FRAGMENTOS DE DEPOIMENTOS 
 

CATEGORIAS 
GERADAS PELOS 
DEPOIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação para a 
prática do 

fisioterapeuta  
 
 

 

 

 

“Me sinto qualificada, tive uma vivência boa em estágios [...]AFR atende SUS” 

A hegemonia  
curativo 

reabilitadora  

“A gente aqui trabalha mais com traumato ortopedia e alguns neurológicos, mais a 
parte de reabilitação mesmo, física.”  

“Sim,  porque minha prática de  estagio foi toda no SUS[...]a PESTALOZZI  me deu 
uma carga boa.” 

“Atendo paciente individualmente, muitos crônicos [...] é mais um trabalho de 
reabilitação e pouca prevenção.” 

“estudei isso não; não lembro [...] não tive uma matéria específica  que levasse a 
atenção básica; não lembro sinceramente.” 

“No início fazia a fisioterapia clássica...nos últimos tempos trabalho com ginástica 
holística e grupo.” 

“ Minha formação foi dentro de uma escola de medicina, com médicos, fisiatras, há 
40 anos [...] as escolas devem ter tido uma adequação.” 

“São as doenças de caráter músculo esqueléticas...é fisioterapia geral, aparelhos e 
cinesioterapia [...] tem uma colega que as vezes trabalha em grupo de 4, 5; usa 
bola...” 

“ Sim,  por  causa dos estágios na PESTALOZZI e AFR[...] nunca tive disciplina do 
SUS não”. 

“Aqui trabalho com aparelhos e cinesio [...] to começando com um trabalho de grupo 
numa sala de reunião, onde faço orientação, trabalho corporal, alongamento.” 

“A minha formação foi a nível conservador.  Eu precisei buscar outras formações e 
isso acho que tem que mudar a nível acadêmico [...] ” 

“ A gente trabalha mais com paciente de nível um [...] dor lombar, entorses, nada 
complexo [...] a gente trabalha o básico da cinesioterapia e eletroterapia!” 
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Oferta de 
educação 

permanente para 
capacitação em 

Serviço 

“Que tenha oferecido a mim não” 

A fragilidade da 
capacitação para 
atendimento das 

demandas   

“Não, quer dizer já de Hanseníase” 

“Não. Muita falta disso” 

“Não. Iniciativa da Fundação não [...] tiveram alguns cursinhos que a coordenadora 
na época fez.” 

¨Nunca, todos os cursos que fiz eu paguei¨ 

“Já houve mais, todo ano tinha em Hanseníase. Na parte de doença músculo 
esquelética, SUS não tem [...] é uma grande falha” 

“Não[ ...] todos esses anos não” 

“Eu nunca participei. Se não me  engano pra Hanseníase já teve” 

“Vou começar agora porque estou a pouco tempo no programa [...] na Fundação 
não tinha.” 

 Adoção de 
Estratégias de 
Prevenção e 
Educação em 

Saúde 

“Eu utilizo apenas instrução ao paciente, mas não existe nenhum programa de 
prevenção, infelizmente” 

Mobilização para 
ressignificação da 

prática do 
Fisioterapeuta na 

AB. 

“Orientação sempre. Para dar continuidade em casa, fazer atividade física.” 

“Orientação educacional; a questão da atenção ao próprio corpo: os limites que ele 
apresenta, para que a pessoa tenha responsabilidade com ele.” 

“Orientação pro cotidiano, posicionamento...este tipo de coisa que dá pra fazer aqui 
a nível de prevenção” 

“A minha proposta hoje em dia é dar responsabilidade ao paciente da dor que ele 
está sentindo.” 

“Oriento pra fazer em casa; bato com ele o tempo todo: tem que fazer em casa. 
Agora, nem todos abraçam a causa; eles preferem pedir outro pedido ao médico.” 

“Mais no sentido da orientação, educação verbal, fazendo com que ele entenda a 
importância daquilo pra ele.” 

  

 

 

 2.5- ASPECTOS  ÉTICOS  

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP,) que emitiu  parecer consubstanciado com 

aprovação do projeto sob o número do 895.362  ( anexo 3).  

Antes de iniciar a entrevista com os participantes o projeto foi apresentado 

aos sujeitos, que foram , assim, informados sobre o tema, objetivos da pesquisa, 

além de possíveis esclarecimentos quanto às dúvidas que surgiram ao acaso, em 

seguida, os que concordaram  assinaram voluntariamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme consta na Resolução Nº. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Também foram orientados sobre o anonimato e a possibilidade de retirada de 

sua participação na mesma a qualquer momento do estudo sem nenhum prejuízo 

para o mesmo e para o serviço. Posteriormente os Termos  de Consentimento Livre 

e Esclarecido foram assinados. Os dados foram gravados com o auxílio de um  
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aparelho gravador de voz após  a autorização do participante, tendo sido preservada 

a identidade dos entrevistados. 

 

2.6- TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

 

Para atender ao objetivo de indicar um  produto à gestão municipal de saúde de 

Niterói/RJ com propósito de repensar a atuação do fisioterapeuta na AB, foi 

elaborada e realizada uma oficina de sensibilização de fisioterapeutas para a 

atuação na atenção básica do município. 

 Considerada pela maioria dos autores  um ambiente de aprendizagem,  a oficina 

é constituída por fórum de debates, onde existe troca de conhecimento teórico e 

prático, tratando-se de um método que incita a reflexão e participação ativa. 

Historicamente conhecidas como oficinas de trabalho, vislumbra a qualificação 

de trabalhadores e a articulação entre subjetividade, racionalidade, experiência 

pessoal e conhecimento. (FONSECA & AMARAL, 2012)  

Baseada  no pensamento de Paulo Freire no que diz respeito dialogicidade na 

relação de aprendizagem,  a oficina constitui um espaço de construção coletiva do 

conhecimento, de análise da realidade, de confronto e troca de experiências. 

(http://educacaointegral.org.br/glossario/oficinas). 

Com os objetivos de socializar a representação dos Fisioterapeutas sobre o 

processo de trabalho na AB do município de Niterói; debater  as potencialidades e 

fragilidades das ações de promoção e prevenção em saúde  e construir caminhos 

que possam reorientar (e redimensionar) o acolhimento e as ações de prevenção em 

saúde para com os usuários que acessam a AB do município de Niterói,  a oficina de 

sensibilização do profissional fisioterapeuta para atuação na atenção básica de 

saúde de Niterói, levou os participantes à refletir suas práticas. 

E, em relação a prática do fisioterapeuta na atenção básica, existe um 

consenso entre diferentes pesquisadores da necessidade de mudança de objeto de 

intervenção, que deve passar a ser  o controle de riscos e diminuição de danos, com 

foco nas ações  educativas  para o auto-cuidado. Cardoso Júnior (2014) enfatiza que 

a educação em saúde é um elo entre os saberes dos profissionais e os saberes da 

população, o que inevitavelmente reorienta as práticas profissionais, que deverão 

http://educacaointegral.org.br/glossario/oficinas
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servir de encorajamento e apoio para  que a população busque as raízes e soluções 

para os problemas de sua saúde. Para tanto é fundamental, por meio da troca de 

experiências, pontuar as fragilidades e potencialidades apresentadas pelos 

profissionais, pela gestão e pela infra-estrutura, a fim de  apontar estratégias para a 

efetivação das propostas. 

Neste sentido, este produto justifica-se pela possibilidade que  apresenta  de 

uma nova perspectiva para a  prática do fisioterapeuta na atenção básica, em 

especial no município de Niterói, que está em fase de implementação da modalidade 

de atenção Estratégia de Saúde da Família, como já discorrido anteriormente neste 

estudo. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“O prático reflexivo é o próprio modelo do 

profissional de alto nível, capaz de lidar com 

situações relativamente indeterminadas, 

flutuantes, contingentes e de negociar com 

elas, produzindo soluções e idéias novas.” 

 Maurice Tardif 
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CAPÍTULO III 

          Os achados deste estudo lhe confere seu grau de importância, visto que foi 

possível incitar a reflexão sobre e iniciar movimentos para a reconfiguração da 

prática do fisioterapeuta nos cenários de Atenção Básica no município de Niterói, 

concatenando esse novo olhar com as necessidades de adequação na formação 

acadêmica, continuada e permanente  do profissional fisioterapeuta. 

 

3.1- CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES  

 

Este estudo envolveu a realização de entrevistas semi estruturadas com dez 

fisioterapeutas, cujas falas coletadas foram sistematizadas, recebendo cada uma 

delas um código identificador (F), preservando assim o anonimato dos participantes, 

conforme exposto na metodologia.  

 

QUADRO 2- DADOS REFERENTES AO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 

LEGENDA  
ESTATUTÁRIO: vínculo empregatício por concurso 
RPA: recibo pagamento autônomo  
CELETISTA: contratado por regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  
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            A partir da análise descritiva dos dados, observou-se que 9 profissionais  

eram do sexo feminino e 1 do sexo masculino, o que reforça que  há uma 

feminilização da profissão.  Hadad et al (2010, p.241) em um estudo que analisou 14 

cursos de graduação na área da saúde no período de 1991 a 2008 observaram que 

as mulheres eram maioria em todos os cursos avaliados, exceto em educação física 

e entre os concluintes de medicina. Período que coincide com o da formação de sete 

dos nove profissionais do sexo feminino. Ademais, tradicionalmente, a Fisioterapia é 

uma profissão predominantemente feminina, e estudos apontam um percentual de 

70 a 80% de mulheres no exercício da profissão (BADARÓ & GUILHEN , 2011, 

p452). 

A idade dos profissionais variou entre 32 e 66 anos, sendo que 9 dos 

participantes encontram-se na faixa-etária de 30 anos. Este dado relaciona-se, até 

mesmo pelo tempo de formação dos entrevistados desta faixa-etária, ao crescimento 

do número de oferta de cursos em instituições privadas de ensino  nos anos 90, 

conforme já apontado em  capítulo anterior por Bispo Jr (2009). 

  As formações se deram, predominantemente, em universidades  privadas, 

sendo apenas dois profissionais graduados pela Universidade  Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) .  Fato que se deve ao escasso número de universidade pública que 

oferecia o curso de fisioterapia no estado do Rio de Janeiro (apenas a UFRJ), no 

período de formação dos entrevistados. Entre a década de 1990 e 2000 houve uma 

valorização e reconhecimento  da profissão pela sociedade, sendo a fisioterapia um 

dos cursos de maior crescimento na área das saúde. Os Cursos de Fisioterapia 

expandiram-se sem planejamento e regulação, em meio à estagnação das 

instituições de ensino superior públicas e ao incentivo às instituições privadas, como 

assinala BISPO JR (2009,p.659): 

“ O crescimento a partir da segunda metade da década de 1990 
foi motivado pela inversão dos valores que o impediram nos 
anos 1970, uma vez que o principal fator determinante foi a 
política, adotada pelo Estado brasileiro, de corrigir o déficit da 
escolaridade superior no país.[...] o projeto neoliberal, sob 
pretexto de ampliação da oferta, incentivou e promoveu a 
liberalização do ensino à iniciativa privada, sem, no entanto, 
incentivar a ampliação da rede pública, em especial das 
instituições federais.” 
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           O número de profissionais com pós-graduação foi de 6, sendo a maioria delas 

de perspectiva instrumental, ou seja, ligada a intervenções em patologias músculo-

esqueléticas, salvo dois profissionais pós graduados em Acupuntura e Fisioterapia 

Cardiovascular.  Nos resultados do estudo de Virtuoso, et al ( 2011,p. 176), observa-

se que a área de estudo mais prevalente nas publicações feitas por fisioterapeutas 

foi ortopedia com (36,2%), seguida por pneumologia (11,4%) e neurologia (9,7%). As 

disciplinas menos prevalentes foram reumatologia (3,0%), uroginecologia (2,7%) e 

saúde pública (1,9%).  Este panorama vai ao encontro dos resultados deste estudo 

quando detectou que as escolhas das pós graduações dos participantes estão, em 

maioria absoluta, ligadas ao sitema músculo esquelético, reinterando  ser a 

ortopedia  a área de atuação prevalente dos fisioterapeutas . Badaró & Guilhen ( 

2001, p. 449),  avaliaram o perfil do fisioterapeuta de uma cidade no Rio Grande do 

Sul e constataram que a maioria desses profissionais (76,6%) apontou a traumato-

ortopedia como a área de maior demanda de serviços, seguida da neurologia (60%), 

acompanhada de perto pela reumatologia (55,7%) e  pneumologia (50,3%). Ambos 

os estudos são  sinalizadores da hegemonia técnico instrumental da profissão. 

Outro dado relevante apontado pelo perfil e ratificado por estudos refere-se  

ao escasso interesse dos profissionais em pós graduações para atuação no campo 

da saúde pública. Este achado pode estar vinculado também ao fato do COFFITO 

não reconhecer nenhum curso de pós graduação especificamente nesta área. 

Dentre as especialidades reconhecidas pelo COFFITO encontram-se: acupuntura, 

fisioterapia aquática,  fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia esportiva,  

fisioterapia do trabalho, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia em oncologia, 

fisioterapia respiratória, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia em osteopatia , 

fisioterapia em quiropraxia, fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia em terapia 

intensiva e fisioterapia cardiovascular. (www.coffito.org.br). Considero ser este um 

importante desafio a ser enfrentado pelo COFFITO na medida em que os 

profissionais fisiotarapeutas tem acessado novas pós-graduações para além das 

que já são pelo mesmo reconhecidas. 

O tempo de atuação na rede básica de saúde variou de 5 a 22 anos, com 

média de 8 anos, destacando que a atuação destes profissionais na atenção básica 

no município de Niterói se efetiva em Policlínicas com atendimentos característicos 

http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/292-resolucao-n-219-2000-dispoe-sobre-o-reconhecimento-da-acupuntura-como-especialidade-do-fisioterapeuta.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/home/resolucoes-coffito/685-resolucao-n-443-de-3-de-setembro-de-2014.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/440-resolucao-n-362-2009-reconhece-a-fisioterapia-dermato-funcional-como-especialidade-do-profissional-fisioterapeuta-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/411-resolucao-n-337-2007-reconhece-a-especialidade-de-fisioterapia-esportiva-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/429-resolucao-n-351-2008-dispoe-sobre-o-reconhecimento-da-fisioterapia-do-trabalho-como-especialidade-do-profissional-fisioterapeuta-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/262-resolucao-n-189-1998-alterado-pela-resolucao-n-226-2001-reconhece-a-especialidade-de-fisioterapia-neuro-funcional-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/442-resolucao-n-364-2009-alterada-pela-resolucao-n-390-2011-reconhece-a-fisioterapia-onco-funcional-como-especialidade-do-profissional-fisioterapeuta-e-da-outras-providencias-alterada-pela-resolucao-n-390-2011.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/391-resolucao-n-318-2006-designa-especialidade-pela-nomenclatura-fisioterapia-respiratoria-em-substituicao-ao-termo-fisioterapia-pneumo-funcional-anteriormente-estabelecido-na-resolucao-n-188-de-9-de-dezembro-de-1998-e-determina-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/333-resolucao-n-260-2004-reconhece-a-especialidade-de-fisioterapia-traumato-ortopedica-funcional-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/477-resolucao-n-398-2011-disciplina-a-especialidade-profissional-osteopatia-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/478-resolucao-n-399-2011-disciplina-a-especialidade-profissional-de-fisioterapia-em-quiropraxia-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/450-resolucao-n-372-2009-revoga-resolucao-n-365-2009-reconhece-a-saude-da-mulher-como-especialidade-do-profissional-fisioterapeuta-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/site/index.php/resolucoes/2014-04-14-21-04-54/481-resolucao-n-402-2011-disciplina-a-especialidade-profissional-fisioterapiaem-terapia-intensiva-e-da-outras-providencias.html
http://www.coffito.org.br/
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de nível secundário, ou seja, na reabilitação de agravos, sendo as ações de 

promoção e prevenção em saúde, já abordadas anteriormente, realizadas de forma 

incipiente e por iniciativa própria dos profissionais, ou seja as ações não estão 

definidas institucionalmente, pela secretaria de saúde do município. Isto como já 

pontuava Trelha et al (2007, p.21),   pode dever-se  ao fato de  que apesar de o 

fisioterapeuta vir  adquirindo crescente importância nos serviços de atenção primária 

à saúde como é o caso da ESF,  sua inserção nesses serviços ainda é um processo 

em construção . Com relação aos entrevistados , apenas um profissional está 

inserido(menos de 6 meses) na ESF de Niterói.  É preciso acelerar este processo de 

inserção,  pois   por meio da atuação deste profissional pode-se reduzir a demanda 

de atendimento em níveis de maior complexidade de atenção à saúde e, deste modo 

melhorar a qualidade de vida da população.(Idem) 

O regime de trabalho prevalente entre os participantes foi o de Estatutário.  

Em seu estudo sobre a distribuição de fisioterapeutas entre estabelecimentos 

públicos e privados nos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde, no 

estado do Rio de Janeiro, Costa et al (2012 p. 427)  verificou  que 51,1% dos 

fisioterapeutas inscritos no Cadastro Nacional  de Estabelecimentos de Saúde  eram 

lotados em unidade de saúde privada e 48,9 em unidades de saúde coletiva. Esta 

pequena diferença não invalida os achados deste estudo. Os principais 

estabelecimentos dos cadastrados eram ambulatórios de especialidades e hospitais, 

sendo a soma destes cadastros superior a todos os demais; apenas 18% eram 

referentes à AB. (Idem) 

 

3.2-  ANÁLISE DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS  

 

 As informações apreendidas  nas entrevistas gravadas e transcritas  geraram 

as seguintes categorias temáticas: A hegemonia  curativo-reabilitadora;  A 

fragilidade da capacitação para atendimento das demandas; A mobilização para 

ressignificação da prática do Fisioterapeuta na AB. A seguir estas categorias serão 

apresentadas e analisadas.  
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3.2.1- A HEGEMONIA CURATIVO-REABILITADORA  

 

           Em relação a formação, como já exposto aqui, as DCNs do curso de 

graduação de fisioterapia foram instituídas em fevereiro de 2002.  No artigo sétimo 

instituiu a carga horária de estágio supervisionado que deverá assegurar 

intervenções em diferentes níveis de atuação, incluindo as unidades de saúde 

básica.  Nestes cenários pretende-se que as ações ultrapassem o cunho curativo-

reabilitador. No entanto, observou-se neste estudo, tanto na fase de revisão da 

literatura como nos achados do trabalho de campo, um forte predomínio desta lógica 

tanto na formação quanto na prática. Observe algumas falas dos participantes 

quando perguntados se as suas formações os instrumentalizaram para atuarem  no 

SUS, especificamente na saúde pública: 

 

“Me sinto qualificada [...] tive uma vivência boa em estágios 
durante a faculdade; fiz estágios bons que me deram uma base  
muito boa pra poder ter segurança e  atender meus pacientes, 
óbvio na minha área [...] trabalho com ortopedia”(F1, formada 
em 2006)  

 
“Sim porque minha prática de estágio foi toda no SUS...a 
PESTALOZZI me deu uma carga boa, só que era com criança 
[...] a grande diferença é que hoje eu trabalho com adulto, mas 
tem toda uma ligação uma com a outra  e até com as diretrizes 
do SUS.” (F2, formado em 2005 )  

“Minha formação foi dentro de uma escola de  medicina,     com   
médicos, fisiatras,   há 40 anos  [...]    as escolas devem ter tido 
uma adequação.” (F7,  formado em 1974) 
 

 “A minha formação foi a nível conservador. Eu precisei buscar     
outras formações e isso acho que tem que mudar a nível  
acadêmico, talvez hoje já tenha mudado um pouco mais. ”  (F9, 
formado em 1999) 

  
 “Sim, por causa dos estágios na PESTALOZZI e AFR [...] 
nunca tive disciplina do SUS não.” (F10, formado em 2006)   
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           Pode-se perceber duas variáveis interessantes:  a primeira é que  aqueles 

que  responderam que a formação os capacitou   para atuarem no SUS e na saúde 

pública, referiram-se às práticas nos estágios realizados em unidades que atendem 

SUS, no entanto foram citadas apenas a AFR e PESTALOZZI, que são as unidades 

de apoio no fluxo de atendimento  de fisioterapia em Niterói (conforme também já 

mencionado neste estudo) e que seguem uma prática de cura e reabilitação ; a 

segunda variável  é que todos esses foram egressos após 2002. Com exceção de 

F5, que, apesar de formada após a instituição das diretrizes, afirmou não ter sido 

orientada, durante a formação sobre a atuação em unidades de saúde coletiva: 

 

“Estudei isso não; não lembro [...] não tive uma matéria 
específica  que levasse a atenção básica; não lembro 
sinceramente.” (F5, formado em 2007) 

 

          Em contrapartida, aqueles egressos antes de 2002 foram enfáticos ao 

afirmarem que não foram instrumentalizados, durante a formação, para atender na 

atenção básica. 

          Estes fatos reforçam  que o impacto gerado pelas DCNs, ainda precisam 

ganhar maior visibilidade e as mesmas serem realmente incorporadas pelas 

instituições formadoras. As evidentes transformações sugeridas para a formação do 

fisioterapeuta, apresentadas pelas DCNs, que, efetivamente, inseriram a profissão 

no campo da atenção primária à saúde, desafiam a Fisioterapia à uma 

ressignificação do modelo vigente há décadas e que ainda norteiam as práticas da 

profissão, prioritariamente para os níveis secundários e terciários de atenção à 

saúde (FREITAS, 2006, p.86). Para tanto é necessário uma melhor articulação entre 

setores de educação e saúde, que devem priorizar a inserção precoce de 

estudantes de graduação nas unidades de saúde pública. O momento do estágio 

deve ser visto como a oportunidade de vivenciar a realidade da profissão numa 

diversidade de cenários, sendo bastante valorizado como fundamento para o 

processo pedagógico da nova Lei de  Diretrizes Curriculares ( DA ROS & SILVA, 

2007, p.1667). 
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 Tardif, 2002, p.58, dá sentido a esta idéia quando afirma que os saberes são 

construídos e dominados durante um período de aprendizagem variável, de acordo 

com cada ocupação. A fim de aprender, os alunos devem tornar-se, de uma maneira 

ou de outra, os atores da sua própria aprendizagem. 

Por isso, nos cenários de estágio, o aluno em formação pode vivenciar uma 

prática reflexiva e, sobretudo, se colocar como um colaborador no enfrentamento 

das situações apresentadas pelo lidar com a coletividade. Concomitantemente, no 

cenário da Universidade ele deverá agregar saberes, que entre eles devem estar 

incluídos conteúdos que abordem  as políticas nacionais de saúde, para assim 

tornar-se um fisioterapeuta capaz de construir gradualmente sua identidade 

profissional a partir “da tomada de consciência dos diferentes elementos que 

fundamentam a profissão e a integração na situação de trabalho [...] (FREITAS, 

2006, p.86).  

Entretanto, observa-se que mesmo os que realizaram estágios no SUS, o 

fizeram em cenários de atenção secundária, que têm sua prática pautada na 

reabilitação; logo, não lançaram o olhar para além de uma prática curativista. É 

preciso acolher, de uma vez por todas a diretriz da ESF, fundamentada na promoção 

da saúde, sendo  a educação em saúde um dos caminhos pelos quais os objetivos 

da promoção da saúde podem ser seguidos.(CARDOSO JÚNIOR, 2014) 

            Ao serem indagados como se efetiva a prática no cotidiano profissional e em 

especial as práticas educativas com os usuários, assim relataram os participantes: 

 
 “Minha prática aqui é no atendimento ambulatorial; a gente 
trabalha mais com paciente de nível um...dor lombar, entorses, 
nada de complexo [...] a gente trabalha com o básico da 
cinesioterapia e eletroterapia.”( F1) 
 
“A gente aqui trabalha mais com traumato ortopedia e alguns 
neurológicos, mais a parte de reabilitação mesmo, física. 
Prevenção não tem como mesmo” (F2) 
  
“Atendo paciente individualmente...muitos pacientes crônicos, 
que muitas vezes desanima um pouco o atendimento porque a 
gente não tem muita resposta positiva...é mais um trabalho de 
reabilitação e muito pouca prevenção. “(F5) 
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 “A gente trabalha com paciente de perfil de baixa 
complexidade, ou seja, são as doenças de caráter músculo-
esqueléticas de uma forma forma geral, por exemplo, tendinite, 
artrose, artrite. A gente trabalha com cinesioterapia e 
eletroterapia [...] tem uma colega que trabalha com grupo aqui 
mesmo, de 4, 5 pessoas,  usa bola, mas ela trabalha com 
fisioterapia geral também.” (F8) 

 

 A grande demanda de usuários referenciados para o tratamento de 

fisioterapia nas Policlínicas Regionais e Comunitárias do município de Niterói é de 

pacientes com doenças músculo esqueléticas, conforme apontaram os depoimentos.  

A prática educativa de prevenção, em vias de regra,  não é trabalhada. 

 Isso se repete em diversos municípios do país. Das buscas feitas que 

ratificassem esta informação pôde-se destacar um estudo feito  no Centro de Saúde 

Escola Butantã (CSEB), por Trindade (2012), em São Paulo, que avaliou os 

prontuários de 1023 usuários da referida unidade de saúde básica. Este estudo,  que 

objetivou estimar a prevalência das doenças músculo esqueléticas na demanda 

espontânea e de pronto atendimento,  constatou que além de ser a segunda maior 

procura, perdendo apenas para as doenças respiratórias, estavam em geral 

relacionadas para o atendimento fisioterapêutico. As dores na coluna representavam 

31% da demanda seguidas de poliartralgias, dores em membros superiores e 

inferiores e artroses.(TRINDADE, 2012, p.19-21) 

Em geral, essas patologias apresentam-se na sua forma crônica, sendo 

elevado o número de  usuários idosos. Este fato está relacionado ao envelhecimento 

da população  mundial , que traz consigo inúmeras implicações nas condições de 

saúde. A transição epidemiológica, acompanhada do fenômeno da transição 

demográfica, tem revelado um novo panorama nos indicadores de saúde. Logo, a 

tendência atual é termos um número crescente de indivíduos idosos que, apesar de 

viverem mais, apresentam maiores condições crônicas (PINTO JR. et al 2010, p. 

461).  

Portanto, é neste momento que a intervenção da fisioterapia deveria estar 

pautada no controle de riscos, ou seja, no controle de fatores que potencialmente 

podem contribuir para o desenvolvimento e progressão da doença (BISPO JR, 

2010,p1631). Ao contrário, percebe-se que perpetua-se o profissional reabilitador 
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devido a priorização das ações curativas (SALMÓLIA & CAMARGO, 2008,p.76). 

Ademais, afirma Ribeiro (2009, p 336): 

 

 

“A organização curricular de fisioterapia vem direcionando a 
abordagem para determinados problemas de saúde, com 
predomínio do estudo das doenças que deixam sequelas 
reabilitáveis, excluindo da discussão um leque de problemas de 
saúde comuns à população. Essa estrutura não favorece ao 
acadêmico do curso de Fisioterapia uma aproximação com a 
realidade social da população pobre, o conhecimento concreto 
acerca do adoecimento dessa população e das estratégias de 
enfrentamento dos problemas.” 

 

            Todos os depoimentos vão ao encontro de muitos debates já mencionados 

neste estudo e nas DCNs para a formação do fisioterapeuta, a respeito do novo 

perfil do profissional fisioterapeuta que deve vislumbrar uma prática voltada a este  

novo objeto de intervenção. Entretanto, é preciso que estes profissionais sejam 

encorajados à capacitação  pelos gestores e  apoiados pelos seus pares diretos, em 

especial os médicos responsáveis por referenciar o serviço de fisioterapia. A atual 

banalização das referências, por exemplo, é uma das maiores causas do alto índice 

de pacientes indicados para tratamento individual de fisioterapia.  A grande maioria 

dos médicos, de qualquer especialidade está apto  a referenciar para o tratamento  

com o fisioterapeuta. No entanto, raramente eles se calçam em uma anamnese 

precisa, nem em exames complementares; muitas referências ( a grande maioria) 

sequer vem com o CID-10 ( Classificação Internacional de Doenças). Por exemplo, 

há casos de referências onde os diagnósticos são substituídos pela sintomatologia, 

como  lombociatalgia ( dor lombar com irradiação para o trajeto do nervo ciático), 

mas sem discorrer a causa, que seria o diagnóstico. E isto se deve, entre outros 

fatores, a falta de informação por parte dos demais profissionais de saúde acerca do 

real papel do fisioterapeuta. Nota-se que  

 

“[...] a atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva precisa criar 
uma base mais sólida na atenção primária (AP), pois a demanda 
para esse tipo de intervenção é muito grande e tende a crescer. A 
maioria dos  encaminhamentos para Fisioterapia é caso crônico e 



62 

 

simples, que poderia ser resolvido com tecnologias leves 
existentes na AP, o que reduziria as filas de espera, selecionando 
apenas os casos mais complexos para atendimento nas 
policlínicas, otimizando o fluxo de encaminhamentos e o processo 
de trabalho do fisioterapeuta” (CARNEIRO et al, 2012,p.128) 
 

 
 

             E são esses casos de menor complexidade que muitas vezes obstruem o 

fluxo para o atendimento para pacientes com reais necessidades individuais. O 

atendimento fisioterapêutico não deve ser exclusivamente individualizado, deve-se 

enfatizar, também, o atendimento em grupo, com ações voltadas para a prevenção e 

promoção da saúde. Sendo uma prática profissional baseada em decisões coletivas, 

numa perspectiva interdisciplinar (RODRIGUES et al, 2013, p.37). 

            Freitas (2006, p.19) apresenta uma leitura pertinente quanto à prática do 

fisioterapeuta aos olhos do senso comum e dos outros atores da saúde: 

 

 

“Especificamente no caso da Fisioterapia, o entendimento 
sobre a sua prática atrelada a uma espécie de tratamento é tão 
marcante no senso comum, que se tornou natural ouvirmos as 
seguintes expressões usadas, não só pela população leiga, 
mas também por outros atores da saúde: “Meu pai sofreu um 
derrame, me falaram que ele tem que fazer fisioterapia”. Ou: ”O 
médico me falou que, quando eu retirar essa imobilização, eu 
terei que fazer fisioterapia“. Em contrapartida, ninguém iria 
sugerir que uma pessoa fizesse medicina por estar com 
pneumonia, ou odontologia por ter uma cárie dentária, ou, 
muito menos, por ter um curativo mais complicado seria 
sugerido que fizesse enfermagem.“ 

 

 

3.2.2- FRAGILIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 

 

Ao serem indagados  sobre como se operacionaliza as capacitações ou 

atividades de educação permanente que são indicadas pela PNAB, as expressões 

dos participantes denotaram uma carência na oferta, principalmente em relação às 

ações na atenção básica, como pode-se verificar nos seguintes depoimentos:  
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“Que tenha oferecido a mim não. Tudo que eu faço é por minha 
conta própria. Assim, a gente também faz porque a gente tem o 
programa de cargos e salários, então isso é um estímulo pra  
gente buscar alguma coisa, mas vindo daqui não”.(F1) 

“Não; muita falta disso. De uma possibilidade dentro da rede 
pública de um amparo ao custo de novos recursos, pela 
necessidade cada vez maior [...] a população envelhecendo, as 
queixas aumentando.”(F3) 

“Eu nunca participei [...] eu acho que eu participei de um 
simpósio, mas não seria direcionado pra minha área, pra 
fisioterapia [...] se não me engano pra Hanseníase já teve”(F9) 

“Vou começar agora, mas eu to há pouco tempo no programa 
[...] na Fundação  não tinha, mas no PMF eles comentaram 
quando eu fui contratada que teriam cursos que eu poderia 
estar fazendo.”(F10) 

 
Bourne (2007)  já apontava para a dificuldade dos profissionais fisioterapeutas 

de participarem de programas de capacitação em serviço, dificultando a sua inclusão 

nas discussões com os colegas acerca das ações pautadas em novas perspectivas. 

 Campos e Belisário (2001) pontuaram que entre os distintos problemas que 

afloravam com a implantação do PSF4, nenhum era mais grave do que a carência de 

profissionais em termos quantitativos e qualitativos para atender aquela  nova 

necessidade. Contudo, todos esses elementos só fizeram aprofundar o desafio ao 

se discutir o processo de formação e educação continuada desses profissionais. 

Entretanto, dez anos depois , Delai e Wisniewski (2011) fizeram algumas relevantes 

constatações  em seu estudo que  objetivou  mapear a inserção do fisioterapeuta no 

Programa de Saúde da Família  nos municípios que compõem uma Coordenadoria 

Regional de Saúde  no Rio Grande do Sul: nenhum profissional participante da 

amostra estava inserido na Equipe de Saúde da Família. Os mesmos relataram 

atuar em ações isoladas, ou como equipe de apoio, ou seja, ministrando palestras, 

com atividades de educação em saúde e participação em grupos de gestantes e 

diabético. Situação muito similar a que ocorre hoje no município de Niterói. Dado o 

exposto, faz-se importante uma consciência mais ampla do modelo assistencial 

                                                           
4
  O Ministério da saúde implantou em 1994 o Programa Médico de Família (PMF), que, ao se expandir, se 

consolidou  como Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
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vigente, que preconiza, entre outras coisas, a garantia de educação continuada e 

permanente para que os profissionais possam estar em atualizada consonância com 

os princípios do SUS. 

Logo, se por um lado a estrutura curricular tecnicista não vem permitindo a 

formação de um profissional voltado à realidade social, por outro lado a visão 

equivocada dos pares pode reificar esse erro. O desenvolvimento de políticas que 

insiram e valorizem o trabalho do fisioterapeuta dentro da equipe básica de saúde é 

necessário para promover a integração deste profissional (SALMOLIA & 

CAMARGO,2008, p.77).  

É preciso, desse modo, criar possibilidades para que o fisioterapeuta possa, 

em sua trajetória profissional, recorrer não só aos saberes adquiridos  na sua 

formação, mas também àqueles mobilizados durante a sua prática e,  quiçá,  

àqueles desenvolvidos através da relação com seus pares. E, sabe-se que a 

capacitação em serviço é um facilitador desta relação entre os atores da saúde, bem 

como da constante renovação de idéias e ações propositivas.  Com base nas 

considerações de Tardif (2002, p. 17)  pode-se afirmar que “são as relações 

mediadas pelo trabalho que lhes fornece (ao trabalhador) princípios para enfrentar 

situações cotidianas.” Bem como, uma formação  deve ter base nos saberes e na 

produção de saberes, num processo  de aprendizagem constante (Idem).E para que 

esta premissa se efetive é preciso revisão nos modelos hoje existentes e busca pela 

inserção do profissional nos programas de  educação em serviço. 

É relevante aqui destacar e que reforça os depoimentos, que nos 10 anos de 

prática em unidade básica, a pesquisadora desse estudo recebeu apenas um 

convite para o treinamento sobre Hanseníase. 

Badaró & Guilhen (2011, p.450)  afirmam que a  busca por capacitação pelos 

fisioterapeutas levou o Coffito a emitir títulos de especialista em distintas áreas, 

estando a traumato-ortopedia funcional, a neuro-funcional, a acupuntura e a 

respiratória entre as primeiras a serem normatizadas.  Ainda apontam os autores 

que, em relação a   formação em saúde publica/coletiva os fisioterapeutas por eles 

entrevistados ( total de 44 inseridos na rede  de saúde pública de um  município de 

Curitiba) apenas 11 tinham esta formação. 
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 Os depoimentos dos entrevistados do presente estudo e a citação de Badaró 

nos trazem para uma reflexão a respeito do movimento duplo de responsabilidade 

sobre a capacitação. Por um lado a gestão de saúde, a princípio a nível municipal  

que deveria atuar como articulador e facilitador do treinamento, capacitação e 

suporte dos fisioterapeutas. Por outro a conscientização do profissional de buscar, 

mesmo que por meios próprios  saberes que possam ressignificar a sua prática para 

atuação com a coletividade e demandas do SUS. Assim, a educação permanente 

tanto aquela ofertada pela gestão quanto aquela acessada pelo profissional 

deveriam caminhar concomitantemente em prol de uma assistência de qualidade e 

resolutiva. 

 

 

3.2.3- MOBILIZAÇÃO PARA RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DO    

FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA  

 

No que concerne às propostas de educação em saúde pode-se observar 

algum movimento, embora  ainda frágil, rumo a mudança . em geral as ações são 

reduzidas às orientações para os pacientes.  Alguns profissionais iniciaram  alguns 

trabalhos de grupo que não foram adiante, ora por falta de estrutura, em sua 

maioria, ora por falta de incentivo à iniciativa. A única exceção (F6) realiza seu 

trabalho de ginástica Holística num espaço cedido por uma igreja próxima a unidade.  

 

“Orientando os pacientes individualmente .De acordo com as 
necessidades que eles apontam [...] então a gente tenta 
orientar pra ele fazer em casa um complemento, orientando a 
ele o que tem que fazer;  individualizado porque cada paciente 
tem uma queixa.” (F5) 

 
“Eu utilizo apenas instrução ao paciente [...] a gente tinha até 
um serviço de grupo, terapia em grupo; paciente que tava 
menos debilitado ou que já tivesse passado pela fisioterapia, 
mas acabou [...] a nossa prevenção aqui é apenas instruir 
mesmo, verbal, mas não existe nenhum programa de 
prevenção, infelizmente”(F1) 
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“Orientação pro cotidiano, posicionamento [...] procurar nesse 
sentido de evitar que vá se lesionar mais ou manter 
encurtamentos musculares, posturas viciosas este tipo de coisa 
que dá pra fazer aqui a nível de prevenção” (F4) 
 
 
“No início fazia a fisioterapia clássica, só reabilitadora; nos 
últimos tempos trabalho com ginástica holística e grupo . A 
minha proposta hoje em dia é dar responsabilidade ao paciente 
da dor que ele está sentindo [...] não adianta nada ele 
apresentar uma sintomatologia, sair dali e vai fazer uma 
sobrecarga que ele sabe que não pode fazer. Então, assim não 
adianta; é um discurso vazio”(F6) 
 
“O que eu faço é no sentido de manter essa melhora..o que ele 
tem que fazer , qual a contrapartida que ele tem que me 
dar.Não só pra prevenir como pra manter a melhora. Oriento 
pra fazer em casa; bato com ele o tempo todo: tem que fazer 
em casa. Agora, nem todos abraçam a causa, eles preferem 
pedir outro pedido ao médico e o médico passa e ele bate aqui 
de novo.” (F8) 

 

Sabe-se que os saberes inerentes à Fisioterapia podem contribuir na 

prevenção de doenças e na redução de seqüelas quando aplicados na atenção 

básica.  As orientações aos pacientes e familiares são  eixos desta possível e 

importante  prática.  Ribeiro (2009) assinala que é possível uma adequação e 

adaptação dos recursos e procedimentos à realidade do usuário, que tendo o seu 

saber e sua participação valorizados, assume o papel de protagonista no seu 

tratamento.   “Os saberes brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam 

à experiência individual e coletiva sob a forma de hábitos e habilidades [...]” 

(TARDIF, 2002,p. 39).  

Assim, evidencia-se a necessidade de ações propositivas da fisioterapia na 

atenção básica que viabilizem esta conscientização e participação dos pacientes e 

familiares, bem como  reduzam as demandas para os demais níveis. 

Sabe-se que muitas vezes a resistência vem do próprio paciente, como ilustra 

este depoimento de F5: 
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“Você quer fazer ver a ele que a independência dele é muito 
importante e você não consegue [...] pra você conscientizar 
esse paciente é muito difícil; quando o paciente tem menos de 
30 é mais fácil [...]”  

 

Em contrapartida, profissionais que buscam outra forma de fazer acreditam  

que possam reorientar os modos de pensar e agir de seus pacientes, colocando-os 

como atores de seu processo de cuidado. Assim, reconhecem que é necessário 

mudar a abordagem e que podem, aos poucos, mudar o paradigma curativo-

reabilitador ainda dominante. O depoimento de F8 é um dos exemplos: 

“Mas eu não to mais num momento de olhar o paciente como um 
ombro, uma cabeça, uma lombar, eu to com um olhar 
diferenciado nesse paciente, olhando a pessoa. Chegou a Maria 
pra mim e eu vou tratar a Maria.” 

 

Diante disto, pode-se citar Tardif (2002, p.142)  quando apresenta uma 

ferramenta importante neste objetivo de conscientização do paciente,  a qual define 

como ‟componente tecnológico‟ das profissões de interação:  a afetividade. Pode-ser 

ler „pacientes‟, quando „alunos‟ são mencionados no trecho a seguir: 

 
 “A personalidade do trabalhador, suas emoções, sua      
afetividade fazem parte integrante do processo de trabalho: a 
própria pessoa, com suas qualidades, seus defeitos, sua 
sensibilidade, em suma, tudo o que ela é, torna-se, de certa 
maneira, um instrumento de trabalho. Nesse sentido ela é um 
componente tecnológico das profissões de interação. Essa 
tecnologia emocional é representada por posturas físicas, por 
maneiras de estar com os alunos.” 

 

        Apesar de ainda serem frágeis as ações de orientação e de busca de co-gestão 

do cuidado por parte do paciente, são uma  mola propulsora para a efetivação de um 

serviço de fisioterapia que preze a participação do usuário na prevenção dos riscos 

e agravos a sua saúde. Sabe-se que: 
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“Um dos princípios das intervenções em promoção da saúde é 
a participação da população [...]. Desta forma é imprescindível 
que se conheçam as crenças, os valores, os significados e os 
objetivos da população em relação à promoção da saúde, bem 
como o papel da fisioterapia neste processo.” (AUGUSTOet al, 
2011, p.958) 
 

          Sendo assim, é possível, com investimento do gestor e compromisso 

profissional, uma adequação e adaptação dos recursos e procedimentos à realidade 

do usuário, que, tendo o seu saber e sua participação valorizados, assume o papel 

de sujeito ativo no processo de reabilitação (RIBEIRO,2009, p.341).   

           No que se refere às atividades do fisioterapeuta, a educação popular(termo 

utilizado pelo autor) pode facilitar sua reorientação, tomando como base o 

estabelecimento de uma relação onde o diálogo contribua como elemento 

enriquecedor do tratamento. Isso se torna possível, a partir do momento em que o 

profissional valoriza o conhecimento já elaborado pelo sujeito em tratamento e sua 

família no lidar com a doença e as estratégias de convivência com o problema 

(Idem). Esta perspectiva é defendida por Tardif (2002, p.34) quando diz que os 

saberes são comparáveis a “estoques” de informações tecnicamente disponíveis, 

renovados e produzidos pela comunidade científica em exercício passíveis de serem 

mobilizados nas diferentes práticas sociais, econômicas, técnicas, culturais. E, em 

sua prática, a pesquisadora pôde evidenciar que estas orientações são primordiais 

para o êxito do tratamento, bem como para diminuir o retorno  a busca de 

assistência à saúde. 

           Muitas outras ações podem potencializar uma prática com vistas na 

prevenção e promoção da saúde. No entanto, é urgente que os profissionais 

fisioterapeutas demonstrem o querer fazer e não só apontem os dilemas e sim 

busquem as possibilidades de realização dessas ações. 

        E muitas são essas possibilidades.  Uma vez inserido no cenário de atenção 

básica o fisioterapeuta pode percorrer um caminho participativo com um rol 

significativo de competências e atribuições o qual pretende-se descrever a seguir. 

          Uma concepção exaustivamente exposta neste estudo baseia-se na educação 

em saúde que  compreende um conjunto de ações que permitam com que as 

pessoas sejam instrumentalizadas ao auto cuidado, bem como troquem hábitos e 
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comportamentos prejudiciais , por outros considerados mais saudáveis ( CARDOZO 

JÚNIOR,2014). 

            É importante pontuar que os profissionais que adotam esta prática devem 

evitar a indicação de condutas inadequadas ou irrealizáveis. Logo,  é preciso 

considerar a realidade social onde estão inseridos os usuários. Isto pode se dar por 

meio da Visita Domiciliar (VD). E ao conhecer a realidade da família, o fisioterapeuta 

ao tomar conhecimento dos fatores ambientais que contribuem para os distúrbios 

funcionais, poderá adequar ainda mais os aconselhamentos ao paciente e familiares 

agregando aos saberes da fisioterapia, os saberes inerentes daquela família e 

reutilizando-os em benefício da sua saúde.  É um leque de possibilidades entre elas: 

orientações para utilização de termoterapia ( gelo, bolsas de água quente), 

cinesioterapia ( o simples movimento humano como terapêutica) , estímulo sensório-

motor, uso de próteses e órteses que possam auxiliar nas condições domiciliares, 

noções de ergonomia, adaptações do ambiente para redução de quedas, estímulo 

aos exercícios físicos, etc. 

          Cria-se, então, um vínculo de co-responsabilidade que facilitará a 

implementação de outras ações e a adesão dos usuários aos programas  oferecidos 

pelo fisioterapeuta, ou àqueles já instituídos como grupos específicos de idosos, 

gestantes, puericultura, etc. 

 Em última análise, pode-se citar uma reorientação de prática do fisioterapeuta 

adotada pelo  exército norte americano – modelo Army. Trata-se de um  sistema 

modificado de triagem para pacientes com problemas musculoesqueléticos, onde a 

porta de entrada é o ambulatório de fisioterapia clínica, onde é feita  avaliação, 

diagnóstico e tratamento por fisioterapeutas (MURPHY et al, 2005). O objetivo inicial 

é reduzir os encaminhamentos para a clínica e cirurgia ortopédica. Entretanto, há 

uma preocupação com os pacientes com patologias graves cujos sinais se 

assemelham à queixas neuromusculoesqueléticas, o que impõe, segundo os 

autores, além de um treinamento extensivo privilegiando protocolos ( no modelo 

Army os fisioterapeutas fazem uma residência durante 1 ano com supervisão 

médica), uma maior autonomia desses profissionais, com competências antes só do 

âmbito médico, como a solicitação de exames de imagem, para executar de forma 

eficiente a avaliação musculoesquelética. 



70 

 

 Os autores concluem que este tipo de modelo exige uma demanda maior de 

profissionais e o sucesso depende ainda que os fisioterapeutas superem o medo de 

novos e expandidos papéis, bem como reconheçam e busquem corrigir seus déficits 

da formação e  da prática. (Idem)   

 O modelo  Army  incita novas reflexões no que concerne ao uso de protocolos 

e supervisão médica (justificados pelos autores pela apropriação por parte dos 

fisioterapeutas de ações antes exclusivamente médicas),  mas também  aponta  

para a longa trajetória que esta jovem prática científica que é a Fisioterapia ainda 

tem a percorrer e, que, depende principalmente dos profissionais fisioterapeutas 

lançarem-se ao enfrentamento das dificuldades, superando limites e alçando vôos 

cada vez mais altos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



71 

 

 

 

 

 

    

  CAPÍTULO IV 

 

SOBRE O PRODUTO DA PESQUISA 

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA PARA 

ATUAÇÃO NA  ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE NITERÓI : relatando o produto 

 

 

 

 “Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos 

do conhecimento e verdadeiros atores sociais quando 

começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como 

pessoas competentes, pares iguais que podem aprender 

uns com os outros.” 

           Maurice Tardif 
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CAPÍTULO IV 

           Diante da já constatada necessidade de uma maior articulação entre os 

saberes curriculares e experienciais visando o redimensionamento do objeto de 

intervenção da prática do fisioterapeuta para o controle de riscos e agravos nos 

espaços da Atenção Básica de Saúde, ou seja, para a prevenção e promoção da 

saúde, surgiu a proposta de construção desta oficina. Era preciso buscar, ainda, em 

que medida estes profissionais estariam dispostos e mobilizados  em prol de uma 

reorientação de suas atuais práticas e que iniciativas estariam sendo tomadas para 

isto, apesar das possíveis dificuldades encontradas e apontadas no conjunto de 

entrevistas realizadas para este estudo.  

Por entender que este tipo de processo precisa acontecer e que para o 

mesmo ser efetivado não depende apenas do querer fazer do profissional 

fisioterapeuta, como também de incentivo e apoio dos gestores das instituições de 

saúde, foram convidados a participar desta Oficina, além dos fisioterapeutas, os 

gestores centrais e das unidades (ou um representante) de atenção básica do 

município de Niterói. 

 Sendo assim foram traçados os seguintes objetivos para a oficina: Socializar 

a representação dos Fisioterapeutas sobre o processo de trabalho na AB do 

município de Niterói; Debater as potencialidades e fragilidades das ações de 

promoção e prevenção em saúde na AB de Niterói; Construir caminhos que possam 

reorientar (e redimensionar) o acolhimento e as ações de prevenção em saúde para 

com os usuários que acessam a AB do município de Niterói. 

  

4.1-  OPERACIONALIZAÇÃO DA DINÂMICA DA OFICINA   

 

O convite ( apêncide 3) foi confeccionado pela pesquisadora  e enviado pela 

Coordenação de Fisioterapia  via e-mail para os fisioterapeutas, gestores centrais e 

diretores das policlínicas do Município de Niterói. 

Agendada para o dia  09 de junho de 2015, a  oficina aconteceu na sala 

multimídia do núcleo de Educação Permanente e Pesquisa (NEPP) da Fundação 
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Municipal de Saúde de Niterói e contou com a presença de  seis fisioterapeutas, do 

gestor central de fisioterapia do município, de uma diretora de unidade básica e da 

coordenadora do departamento de supervisão técnica metodológica, da  referida 

fundação. 

A oficina foi conduzida em cinco momentos didáticos distintos, distribuídos em 

3 horas de duração:   

 Apresentação entre os participantes; 

 Vídeo motivador para o início do trabalho;  

 Apresentação de perguntas disparadoras aos participantes, 

respondidas em filipetas e afixadas  em quadro exposto;  

 Debate para o encontro dos pontos  comuns dos discursos da etapa 

anterior, criando uma expressão única do pensamento de todos 

 Considerações finais do facilitador com entrega de lembrança (marca-

texto) e certificados aos participantes.  

No primeiro momento foi conduzida uma dinâmica de apresentação dos 

participantes, com duração de 20 minutos onde a facilitadora ofereceu uma caixa 

com bombons para que cada participante escolhesse um com o qual se identificasse 

de alguma maneira, pois teria que justificar sua escolha; enquanto cada participante 

se apresentava (nome, unidade, cargo) e justificava a escolha do bombom, o 

facilitador preenchia os crachás  com o nome e palavra chave da justificativa (ex. 

escolhi porque gosto de amendoim – ANDRÉA AMENDOIM); Ao final a facilitadora  

fez a chamada para distribuição dos crachás  com os  nomes e codinomes que 

identificava cada participante, e solicitou o preenchimento do termo de autorização 

para uso de imagem e voz (apendice 4). 

 Para o segundo momento da oficina a facilitadora reservou uma breve 

explanação da motivação para a realização da mesma e a  apresentou um vídeo 

motivador, totalizando 25 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=ep42yVAKbm0 

No terceiro momento, que durou 25 minutos, foram  distribuídas  filipetas e 

canetas coloridas que foram utilizadas para responderem as seguintes perguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=ep42yVAKbm0
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disparadoras, apresentadas uma de cada vez. As duas primeiras  perguntas  foram 

respondidas apenas pelos fisioterapeutas e as demais por todos os participantes. 

 

 Como vejo a minha prática profissional no município de Niterói hoje?  

 É possível realizar ações de prevenção e de promoção da saúde na AB 

de Niterói  ? Que tipo de ações?  

 Pontue fragilidades que podem dificultar a atuação do fisioterapeuta 

nas ações de promoção da saúde na AB.(todos) 

 Quais as perspectivas de reorientação da prática do fisioterapeuta na 

AB? (todos) 

 

Em seguida as filipetas foram fixadas no quadro, com as principais falas dos 

participantes. 

 

 QUADRO 3: FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

 

QUESTÃO 1 

Como vejo minha 

prática profissional 

no município de 

Niterói hoje? 

QUESTÃO 2 

É possível realizar 

ações de prevenção 

e promoção em 

saúde na AB de 

Niterói? Que tipo de 

ações? 

QUESTÃO 3 

Pontue fragilidades 

que possam dificultar 

a atuação do 

fisioterapeuta nas 

ações de promoção 

de saúde na AB 

 

QUESTÃO 4 

Quais as 

perspectivas de 

reorientação das 

práticas do 

fisioterapeuta na 

AB? 

Limitada Orientação para exercícios 

domiciliares e atividade 

física 

Falta de conscientização 

do que é fisioterapia na 

rede 

No momento sem 

perspectivas 

Um desafio devido as 

limitações 

Sim. Nas linhas de 

tabagismo, saúde da 

mulher... 

Recurso material e 

entendimento do paciente 

Pouca perspectiva,  não 

depende só do interesse 

do fisioterapeuta e sim de 

diversas chefias diferentes 

e usuários. 
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Desafiadora Grupos de 

conscientização, idosos, 

doenças crônicas 

Falta de estrutura, 

material. Evasão do 

usuário durante o projeto, 

burocracia 

Sair do modelo curativo 

reabilitador 

Persistente e dedicada Prevenção com 

Hanseníase 

Dificuldade de contato com 

o paciente 

Rever a formação, 

mudando o foco para o 

coletivo, para a multi e 

interdisciplinaridade 

Simples e carinhosa Orientações despertando a 

responsabilidade pelo auto 

cuidado, recursos 

alternativos 

Falta de treinamento, infra 

estrutura, precarização 

 Baixa. Muita burocracia 

imposta pelo Ministério 

Público. Precisa de 

investimento na 

educação permanente, 

maior articulação com a 

academia...  

Ajudo população 

necessitada 

Faço grupo de ginástica 

holística 

Frágil conhecimento na 

formação sobre ações de 

promoção e prevenção à 

saúde 

Orientar mais os 

pacientes para 

prevenção. Trabalhar 

com especialistas 

  Espaços limitados, falta de 

investimento do gestor,  

Conscientização do 

profissional 

  Práticas individualizadas 

com foco na reabilitação. 

Conscientizar gestores e 

melhorar infra estrutura 

  Falta de motivação 

profissional 

Investir em capacitação 

reuniões... 

 

 No quarto momento a facilitadora conduziu o debate por cerca de 60 minutos, 

direcionando-o para um resumo consensual das respostas.  

Na primeira questão  relacionada a representação da prática o consenso foi 

que a prática hoje realizada é “Limitada e desafiadora”.  

Cardoso Júnior (2014) afirma que essa delimitação reducionista e limitada 

não tem permitido a participação deste profissional nos programas de atenção 

básica à população, através da promoção da saúde. Atribui à jovialidade da 

profissão  os relatos de uma prática restrita e aponta para a necessidade de 

viabilização da inserção do profissional fisioterapeuta nestes programas, criando 

novos caminhos e novas oportunidades de atuação. Ademais, é preciso pensar  que 
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“Cabe ao fisioterapeuta, em consonância com a equipe de saúde 

e com os gestores locais, planejar e desenvolver estratégias 

para contemplar tanto as ações de reabilitação, que não podem 

deixar de ser desenvolvidas, quanto as ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças.” (BISPO JÚNIOR, 2010,p1635) 

  

  

Quando perguntados sobre as possibilidades e tipos de ações de promoção a 

saúde atribuiu-se um “caráter disperso com pluralidade de ações” 

A atuação do fisioterapeuta na atenção básica não deve corresponder ao 

exclusivo desenvolvimento de ações de reabilitação na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), o que “corresponderia à simples reprodução do modelo biomédico 

curativo na comunidade, mas sim, constitui-se de uma nova força para a 

transformação da realidade social e epidemiológica .” (idem) 

As propostas de orientações individuais e, apesar de pouco expressiva  

nestes depoimentos, a formação de grupos incitando a responsabilidade da 

comunidade no processo saúde doença, é um incentivo aos demais profissionais.    

 A terceira questão ao abordar as fragilidades que dificultam as ações de 

promoção à saúde gerou um grande debate, sendo então os termos  “multifatorial e 

multidimensional “  os escolhidos para representar o pensamento dos participantes.  

Em relação aos múltiplos fatores pode-se destacar a  representação 

equivocada do senso comum sobre as potencialidades da prática do fisioterapeuta 

na atenção básica. Para Cardoso Júnior (2012) o que se observa com os próprios 

fisioterapeutas é que, desde a formação acadêmica, esse conhecimento teórico e 

prático não vem sendo contemplado, dificultando a capacitação do profissional nas 

práticas sociais em saúde e perpetuando essa expectativa curativista, por parte dos 

outros atores e usuários. 

Em relação às dimensões desses entraves , Bispo Júnior (2010) sugere que 

só poderão ser transformados com a articulação dos diversos setores do governo e 

da sociedade. Nesse sentido, a mudança na formação profissional, com a gradual 

substituição da ênfase curativo/reabilitadora para uma lógica 
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promocional/preventiva, apresenta-se como condição urgente e  indispensável à 

implementação de um novo modelo de atuação.  

  No último questionamento sobre as perspectivas de reorientação da prática o 

resumo das percepções culminou na frase: “É necessário a sensibilização do 

profissional, do gestor e do usuário“. 

Mais uma vez o processo de formação aparece como a concreta possibilidade 

de sensibilizar o futuro do profissional fisioterapeuta, pois o “desconhecimento e 

desinteresse do profissional pela atuação educativa e preventiva em saúde pública 

resultam da reduzida ênfase nas grades curriculares de disciplinas que abranjam o 

tema de saúde pública” (CARDOSO JÚNIOR, 2014) 

A participação do fisioterapeuta nos conselhos municipais de saúde (CMS) é 

apontada por Bispo Júnior (2010) como uma possibilidade de mudança de foco, 

visto que objetiva encontros com representantes da sociedade e da saúde, que 

podem definir estratégias a serem implementadas em nível local e elaborando 

proposições para discussão no âmbito municipal e regional. Nenhum dos 

fisioterapeutas das Policlínicas de Niterói compõe o conselho. Apesar do CREFITO 

ocupar uma cadeira, existe uma lacuna no „feed-back‟ aos profissionais da ponta 

sobre as discussões, propostas e ações concretizadas, mediante esta participação, 

haja vista que a pesquisadora tomou conhecimento desta participação do CREFITO 

em conversa informal com uma diretora de unidade.  

           Além disso, no que tange a sensibilização do usuário,  entende-se que a 

participação da população em todas as fases de planejamento, desenvolvimento e 

realização de programas é imprescindível, assim como também o é o 

reconhecimento das crenças, valores e representações deste usuários, que também 

poderão contribuir com  formas  alternativas de melhorar a sua saúde (AUGUSTO et 

al, 2011). O que se observa, em síntese , é que é preciso realmente  um esforço 

coletivo de cidadania para a reorientação da prática do fisioterapeuta na atenção 

básica. 

Ao final a facilitadora reservou 15 minutos para incitar algumas reflexões 

como o que faz perpetuar o modelo curativista-reabilitador, a distinção entre 

fisioterapia e fisioterapeuta, o engessamento das 10 (dez) sessões preconizadas 

pelo profissional médico e a importância do movimento individual para uma prática 
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com abordagem multiprofissional, com atividades e intervenções que vão além da 

prática reabilitadora, através da disseminação das ações de prevenção e promoção 

da saúde. Também foi mencionada a necessidade de pesquisa no campo da 

fisioterapia, lembrando da inexpressiva participação deste profissional em 

pesquisas, principalmente  voltadas a reflexões sobre as práticas no campo da 

saúde pública/coletiva, como aponta o  já mencionado estudo de  Coury e Vilella 

(2009) ao analisarem o perfil do pesquisador fisioterapeuta brasileiro.  

          Para o encerramento ( 10 minutos) foi apresentado um vídeo sobre trabalho 

em equipe e entrega de marca texto (lembrança) e certificado 

.https://www.youtube.com/watch?v=OnowKFFhNpw  

 

4.2- CONSIDERAÇÕES SOBRE A OFICINA: 

           A realização da Oficina trouxe à reflexão a importância da retomada das 

reuniões entre os fisioterapeutas das Policlínicas  e a gestão central ( que não 

estavam acontecendo há mais de cinco anos). Incitou, também, uma maior 

articulação entre eles e deflagrou um movimento para efetivação da prática do 

fisioterapeuta na atenção básica com vistas a promoção e prevenção da saúde.      

Uma parceria entre uma Universidade privada  e a gestão central para a inserção do 

estagiário nos cenários de atenção básica foi  negociada e pode ser apontada como 

sinalizadora deste movimento, bem como a realização de um projeto de autocuidado 

nas alterações músculo esqueléticas.  Esta ação, idealizada pela pesquisadora  vem 

sendo viabilizada  pela sensibilização atingida do coordenador de Fisioterapia do 

município ( que autorizou) e da Diretora de uma unidade básica ( que disponibilizou 

espaço) presentes na oficina.  Com início em agosto de 2015, conta com a 

participação de estagiários da universidade privada. 

         Para a coordenação municipal de fisioterapia é interessante que esta oficina se 

repita nas regionais, a fim de trazer um maior número de profissionais, visto que a 

participação foi considerada pouco expressiva, apesar da valiosa contribuição dos 

presentes. 

          Os debates e consensos desta modalidade oficina ratificaram muitos dos 

achados deste estudo, apontando alguns dilemas e dificuldades da prática do 

https://www.youtube.com/watch?v=OnowKFFhNpw
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fisioterapeuta na atenção básica, bem como a evidente lacuna deixada pela 

formação quanto a atuação deste profissional neste cenário, mantendo firme a lógica 

da reabilitação. Este produto torna-se, portanto, de grande relevância,  pois pode 

significar um  caminho para um novo horizonte para a profissão na atenção básica 

do município de Niterói-RJ. 

 

CONJUNTO DE FIGURAS ILUSTRATIVAS DA OFICINA  

 

 

FIGURA 1: PESQUISADORA ACOLHE OS PARTICIPANTES E  DISTRIBUI OS CRACHÁS 

 

 

FIGURA 2: PESQUISADORA  EXPLANA A MOTIVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA 
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FIGURA 3: APRESENTAÇÃO DE UM VÍDEO MOTIVADOR PARA O DEBATE 

 

 

FIGURA 4: PESQUISADORA E PARTICIPANTES REFLETEM SOBRE A ATUAÇÃO DO     

FISIOTERAPEUTA NA  ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DOS DEPOIMENTOS 
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 FIGURA 5: APRESENTAÇÃO DE  VÍDEO COM MENSAGEM DE INCENTIVO Á MUDANÇA  

 

 

FIGURA 6: ENTREGA DE LEMBRANÇA E CERTIFICADO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalhar remete a aprender a trabalhar,  

ou seja,  a dominar progressivamente, os 

saberes necessários à realização do 

trabalho.” 

                                          Maurice Tardif 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À luz de todo o caminho percorrido para a realização deste estudo até os 

resultados encontrados, pôde-se traçar as reflexões mais relevantes que poderão 

contribuir  para um novo olhar  para a prática do fisioterapeuta na atenção básica. 

Historicamente, esta prática científica nasceu e se desenvolveu sob uma ótica 

reabilitadora, mas a possibilidade de inserção no nível básico de atenção vem 

impondo, no mínimo, um movimento para um alargamento desta atuação; hoje o 

fisioterapeuta  vislumbra novos caminhos e possibilidades para o enfrentamento das 

demandas sociais neste nível de atenção. Em especial no Município de Niterói, onde 

a ESF encontra-se em fase de construção, foi possível pela observação e prática da 

pesquisadora e  por meio dos depoimentos dos participantes,  traçar um rol de 

desafios que serão transpostos paulatinamente, na medida em que, acredita-se,  os 

profissionais , os gestores, demais profissionais de saúde  e usuários, 

conscientizarem-se do valor  da  prevenção e promoção da saúde que a Fisioterapia  

hoje agrega. 

Passos bastante importantes já foram dados pelos órgãos competentes que 

fundamentam a profissão. As políticas públicas já reconhecem a importância  da 

inserção do fisioterapeuta nos programas de atenção básica e as diretrizes 

curriculares para o curso de fisioterapia já contemplam  as ferramentas na formação 

para atender a essas novas competências do profissional fisioterapeuta.  É  preciso, 

entretanto, que essas conquistas se efetivem   e este estudo possibilitou o 

reconhecimento dos principais  focos onde este mudança precisa acontecer na 

prática. 

 A prática do profissional fisioterapeuta no município de Niterói, mesmo os que 

desenvolvem alguma ação na atenção básica, ainda está, em vias de regra ,atrelada 

à cura e reabilitação. Porém observa-se um movimento de mudança por parte de 

alguns profissionais. Estes adotam posição de enfrentamento com ações que, 

mesmo isoladas, provocam reflexões: são aconselhamentos posturais feitos 

individualmente nos consultórios ou  participações em palestras em grupos focais da 

unidade, como gestantes, hipertensão, etc. Cabe aqui uma questão: por que o 

fisioterapeuta  não compõe  a equipe formadora desses grupos? Pôde-se constatar 
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com este estudo que há uma via de mão dupla que , de certa forma, mantém esta 

distância entre o fisioterapeuta e as equipes da atenção básica:  se  por um lado o 

profissional não busca capacitação e não se disponibiliza para as ações , por outro 

ele também não é lembrado para participar dos programas de educação permanente  

e tão pouco de forma efetiva nos programas de prevenção e promoção da saúde. 

Em relação ao reduzido interesse dos profissionais  pode-se verificar  que 

muitos dos fisioterapeutas inseridos nas policlínicas de Niterói tiveram sua formação 

concluída antes da implementação das DCNs em 2002, sendo a primeira lacuna já 

percebida na formação que se mantinha fiel a forma curativista-reabilitadora. 

Aqueles formados  após  2002, quando havia obrigatoriedade de estágio no SUS, 

ainda assim  tiveram a prática totalmente focada na reabilitação. E quanto à busca 

por  capacitações não optaram por aquelas que contemplassem a saúde pública , já 

que neste campo não eram (ou não são) valorizados. Para isto, contribui e reforça 

também, o não reconhecimento pelo COFFITO de especializações em saúde 

pública. 

 Em relação ao incentivo por parte da gestão  e pares , a falta de visibilidade 

do fisioterapeuta deve-se ao desconhecimento das reais competências deste 

profissional. O entendimento sobre a sua prática atrelada a um tratamento é 

profundamente marcante . É preciso considerar que a fisioterapia é uma prática 

científica jovem, que ganhou status justamente por ser, eminentemente  

reabilitadora; logo, desenvolver uma consciência no profissional para que ele seja 

agente desta mudança requer tempo e  revisão das estratégias de ações. 

A  realização da oficina como produto deste estudo objetivou criar espaço de 

reflexão e assim, convidou para participar da mesma os fisioterapeutas  e gestores 

das Policlínicas de Niterói. Chamados a repensar suas práticas estes atenderam ao 

convite e trouxeram à tona discussões acerca dos seus cotidianos profissionais.   

Com a presença de gestores, coordenadores e de profissionais fisioterapeutas , 

pode-se fazer algumas constatações :  o numero  reduzido de profissionais 

presentes apesar de terem sido liberados pelo gestor central coordenador do serviço 

de fisioterapia em Niterói; o foco dos debates que se manteve centrado na 

reabilitação, com cobrança de  aporte de equipamentos nos serviços,  melhoria de 

infraestrutura para tratamento, apesar da facilitadora pontuar a questão das ações 
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de  prevenção e promoção da saúde. Verificou-se, mais uma vez,  que a  maior 

resistência para a reorientação da prática  pode estar no próprio profissional, haja 

vista que os demais participantes teve cada qual uma ação disparada a partir da 

realização desta oficina: como já destacado anteriormente a gestora de uma unidade 

básica disponibilizou um espaço para a realização de um projeto de autocuidado e 

reeducação do comportamento corporal para alívio dos desconfortos nas alterações 

musculoesqueléticas,  idealizado pela pesquisadora, que já está em andamento. 

Este projeto conta com  a  participação de estagiários do curso de fisioterapia; após 

cinco anos sem reuniões, o coordenador de fisioterapia convocou os fisioterapeutas 

e, junto com a coordenadora do departamento de divisão técnica e metodológica, 

propôs o projeto “Nossas Práticas”.  Este, reforçando mais uma vez o êxito do 

produto proposto, pois apesar da idéia ja existir a partir dele foi efetivada , consiste, 

dentre outras coisas,  em reuniões  para que os profissionais fisioterapeutas possam 

compartilhar suas práticas com seus colegas de equipe, conforme preconizado no 

SUS. 
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“A experiência prova, assim, um efeito de retomada 

crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos 

antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e 

seleciona os outros saberes [...]” 

      Maurice Tardif 
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“Não existe arte sem técnica, e a arte 

atua  a partir do domínio das técnicas 

próprias a um ofício.” 

                                   Maurice Tardif 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação  

Título do Projeto A PRÁTICA DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÙDE: REPRESENTAÇÕES 

PROFISSIONAIS QUANTO A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Pesquisador Responsável: Andréa Márcia Santos de Miranda Andrade  

Instituição: Universidade Federal Fluminense- UFF   

Telefones para contato: (21) 997386391/986484082/26283788  

Ao Profissional Fisioterapeuta _________________________________________ 

Unidade: _______________________________________________ 

 

Venho, por meio deste, solicitar sua participação voluntária no projeto de pesquisa A Prática do Fisioterapeuta na 

Atenção Básica à Saúde: representações profissionais quanto a formação acadêmica de responsabilidade da 

pesquisadora Andréa Márcia Santos de Miranda Andrade.  A pesquisa está fundamentada na parceria entre 

pesquisadora e participantes, no sentido de otimizar a atuação do fisioterapeuta na atenção básica, com vistas a 

atender o perfil epidemiológico do Município de Niterói. A participação na pesquisa é voluntária e qualquer sujeito 

que se enquadre nos critérios de inclusão poderá optar por não participar ou desistir da pesquisa em qualquer 

momento do estudo, não sofrendo com isso nenhum tipo de desconforto ou constrangimento na continuidade de 

sua prática social ou laboral cotidiana.  

A participação dar-se-á  por meio de uma entrevista em que se procurará conhecer a opinião dos profissionais a 

respeito dos objetivos da pesquisa. As entrevistas serão gravadas e transcritas integralmente. No decorrer do 

estudo, os achados preliminares serão devolvidos a todos os participantes por meio de reuniões ou e-mail, 

visando problematizar a qualidade da atenção prestada. Durante todo o estudo, o participante será 

acompanhado e auxiliado pela pesquisadora, podendo sanar a qualquer momento toda e qualquer dúvida acerca 

do processo da pesquisa. Em caso de  o participante decidir interromper sua participação no estudo, a 

pesquisadora deve ser comunicada para que seus dados relativos ao estudo sejam imediatamente excluídos. 

Seu nome não será revelado ainda que informações relativas à sua entrevista possam ser consultadas pela 

pesquisadora e pelos Comitês de Ética em Pesquisa do município e da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro. Não haverá qualquer custo pela  participação no 

estudo.   

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________  aceito participar  do 

projeto de pesquisa acima descrito.  

      Niterói, _____ de ____________ de ____ 

___________________________________                  _________________________________ 

      Nome e assinatura do profissional                                  Nome e assinatura do responsável 
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APÊNCICE II -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Perfil: idade, sexo, tempo formação, local de formação, pos 

graduação(S/N/qual) , tempo de atuação na AB, regime de trabalho, atua em outra 

instituição. 

 

1) Descreva a sua prática profissional desde seu ingresso nesta AB/ Policlínica: 

2) Há conexão entre a sua prática com o perfil profissional proposto pelo 

COFFITO e DCNs?   

3) A sua formação acadêmica  atendeu  a este perfil instrumentalizando-o para 

atender na atenção básica? 

3.1) Se SIM, como?  

3.2) Se NÃO, que entraves você apontaria que podem dificultar  a 

operacionalização de propostas educativas ? 

4) Existem movimentos de educação permanente para capacitação em serviço 

que preencham as lacunas que surgem ao longo da prática? 

5) E que estratégias de prevenção e educação para saúde  você utiliza na sua 

prática?  
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APÊNDICE III – CONVITE DA OFICINA 
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APÊNDICE IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

Dados de identificação   

Título do Projeto: ” Sensibilizando o Profissional Fisioterapeuta para atuação na Atenção 

Básica de Saúde de Niterói ”.  

Pesquisador Responsável: ProfaDraDonizete Vago Daher 

Pesquisador Assistente: Andréa Márcia Santos de Miranda Andrade 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21)986484082 (21)26283788  

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____________ R.G._______________________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar da oficina de sensibilização de fisioterapeutas 

para a atuação na atenção básica, sob o título: ”Sensibilizando o Profissional Fisioterapeuta 

para atuação na Atenção Básica de Saúde de Niterói” de responsabilidade do pesquisador 

Profa. Dra. Donizete Vago Daher. Os objetivos são: identificar a representação profissional 

dos fisioterapeutas sobre o processo de trabalho na AB do município de Niterói; Descrever 

as potencialidadese fragilidades das ações de promoção e prevenção em saúde na AB de 

Niterói; Construir diretrizes para reorientar o acolhimento  aos pacientes e as ações dos 

fisioterapeutas na AB do município de Niterói.  Caso necessite, poderão ser marcados 

encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas cientificas sob a 

forma de números e tabelas, semmenção ao nome dos envolvidos. A retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, 

sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 

relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Todos sujeitos terão suas 

identidades preservadas, adotando nomes fictícios para nomeá-los.  

Eu, ______________________________________________RG no ___________________, 

declaro ter sido informado (a) e concordo com minha participação, como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. Autorizo assim, de forma expressa, o uso e a 

reprodução de minha imagem E/OU do som da minha voz, sem qualquer ônus para os 

pesquisadores responsáveis por sua utilização .  

Niterói, _____ de ____________ de _______  

 

___________________________________     ___________________________________  

  (voluntário)                                 (Responsável por obter o consentimento) 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Toda ação encerra, potencialmente, 

consequências não intencionais que 

escapam a consciência dos atores e ao seu 

conhecimento a respeito do que vai 

acontecer.” 

                                                Maurice Tardif 
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ANEXOS 

ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DA VIPACAF PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO II – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP/FMbenf/UFF 
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