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RESUMO 
 

 
 
A formação profissional do Fisioterapeuta, desde sua regulamentação, passou por inovações que 
objetivam o sustento social, científico e cultural da profissão. Entende-se a necessidade e importância 
de hoje as formações profissionais em saúde serem direcionadas à consolidação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A Integralidade é um princípio fundamental do SUS que garante aos usuários uma 
atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de 
acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema de Saúde. Escolheu-se a Integralidade como 
fundamento a este estudo, na crença de que esta seja a mais rica das essências do SUS e capaz de 
envolver todas as outras premissas. O estudo propõe como objetivo, analisar a percepção dos docentes 
de Fisioterapia nas universidades do sul e extremo oeste de Santa Catarina sobre Integralidade na 
Atenção Básica à Saúde. A abordagem metodológica da pesquisa é qualitativa, iniciada por análise 
documental com estudo das matrizes curriculares das universidades do sul e meio-oeste de Santa 
Catarina que possuíam cursos de graduação em Fisioterapia. Baseados nesta análise foram 
identificados os docentes responsáveis pelas disciplinas relacionadas à temática deste estudo. Seguiu-
se então com a coleta de dados, por meio de entrevistas semi-abertas, com a utilização de um guia 
norteador. O conteúdo resultante das entrevistas foi analisado e discutido na forma de categorias. 
Dentre os achados estão as concepções que os docentes têm sobre o sistema único de saúde brasileiro, 
sobre sua história, seus avanços na consolidação, suas conquistas e algumas percepções sobre como 
funciona o SUS, suas falhas e recursos para minimizar estas falhas e a quem o SUS se destina. A 
análise dos discursos resgatou também o entendimento que os docentes têm acerca da Atenção Básica 
à Saúde, da promoção da saúde e os significados da Integralidade. Dentre os resultados destacam-se 
ainda os sentimentos em relação à participação do Fisioterapeuta no SUS e Atenção Básica à Saúde, a 
necessidade da Fisioterapia estar inserida nas políticas do SUS e se fazer presente em todos os níveis 
de atenção à saúde. O quanto o Fisioterapeuta pode contribuir com sua formação generalista, 
conhecimentos e habilidades. E por fim, descobriu-se o que falta ao Fisioterapeuta para inserir-se nos 
espaços de Atenção Básica; o que falta para a profissão colaborar com o SUS e com a atenção integral 
as famílias e comunidades e as explicações que os docentes têm sobre a participação do Fisioterapeuta 
ainda ser incipiente neste cenário. O estudo proporcionou o entendimento de que os Fisioterapeutas 
devem ser mais cientes de suas competências profissionais e buscarem o reconhecimento público e 
profissional. Precisam ser mais comprometidos com a profissão e com o SUS, conhecer melhor o 
sistema, agir de forma a contribuir com a saúde, acreditando na Fisioterapia e no SUS. 
 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Sistema Único de Saúde, Fisioterapia1 

 

 

                                                 
1 Descritores cadastrados no banco de dados do site da BIREME no site: http://decs.bvs.br/ 
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ABSTRACT 
 
 

 
The professional training of the Physical therapist, since its regulation, has undergone various 
innovations aimed at sustaining the social, scientific and cultural life of the profession. The need and 
importance are understood, nowadays, of a training for health professionals that is focused on the 
consolidation of the “Sistema Único de Saúde” (SUS – the Brazilian national healthcare system). 
Integrality is a fundamental principle of the SUS, in assuring for its users a healthcare that includes the 
actions of promotion, prevention, treatment and rehabilitation, with guaranteed access to all levels of 
complexity of the Health System. Integrality was therefore chosen as the basis of this study, in the 
belief that this is the richest of the essences of SUS, capable of taking in all other premises. The 
proposed objective of this study is to analyze perceptions of university teachers of Physiotherapy in 
the south and mid-west of Santa Catarina, on the issue of Integrality in Basic Healthcare. The 
methodological approach used by the research is the qualitative one, which began with a documentary 
analysis of the curricular matrices of universities in the south and mid-west of Santa Catarina, which 
had graduate courses in Physiotherapy. Based on this analysis, the teachers responsible for the 
disciplines related to the theme of this study were identified. This was followed up with data 
collection, through semi-open interviews, with the use of a guiding script. The results of the interviews 
were analyzed and discussed in the form of categories. Among the findings are the concepts held by 
teachers, on the unified Brazilian health system, its history, its progress in consolidation, its 
achievements, and some perceptions about how SUS works, its failures, the resources to minimize 
these failures, and those whom the SUS is aimed at. The discourse analysis also gathered the teachers’ 
understandings of Basic Healthcare, health promotion and the meanings of Integrality. The results 
addressed the teachers’ views regarding the participation of the Physical therapist in the SUS and 
Basic Healthcare, and the need for physiotherapy be included in the policies of SUS and be present at 
all levels of primary healthcare; and  the ways in which the Physical therapist can help with their 
general training, knowledge and skills. Finally, it determines what is lacking for the Physical therapist 
to form part of the basic healthcare; what is lacking for this professional to work with SUS and with 
integral healthcare for families and communities, and the explanations given by the teachers for why 
the participation of Physical therapist is still low in this scenario. The study provided an understanding 
that Physical therapists need to be more aware of their professional skills, and to seek public and 
professional recognition. They need to be more committed to the profession and to the SUS, to get to 
know the system better, and to act in a way that will contribute to health, believing in Physiotherapy 
and in the SUS. 
 
 
Keywords: Primary Healthcare, Sistema Único de Saúde (SUS), Physiotherapy 
 

 

 

 

 



 

 

8

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 
2 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 14 
2.1 A Reforma Sanitária e o SUS. .................................................................................... 14 
2.2 A estratégia Saúde da Família. ................................................................................... 20 
2.3 Capacitações oferecidas pelo ministério da saúde aos profissionais. ......................... 24 
2.4 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde: Pró-Saúde. 
  .................................................................................................................................... 26 
2.5 A atenção à saúde com integralidade. ........................................................................ 30 
2.6 A proposta e implementação dos NAISFs. ................................................................. 37 
2.7 História da Fisioterapia e sua inserção na saúde coletiva. .......................................... 39 
2.8 A  formação do fisioterapeuta. ................................................................................... 45 
3   PERCURSO METODOLÓGICO .............................................................................. 51 
3.1 Pesquisa Qualitativa. .................................................................................................. 51 
3.2  Sujeitos da Pesquisa. .................................................................................................. 52 
3.3 Coleta de Dados. ......................................................................................................... 54 
3.4 Dimensão ética. .......................................................................................................... 55 
3.5 Método de análise. ...................................................................................................... 56 
4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO. ........................................................... 59 
4.1 A rotina dos docentes. ................................................................................................ 61 
4.1.1 A carga horária. .......................................................................................................... 61 
4.1.2 As dificuldades encontradas. ...................................................................................... 62 
4.2 A visão do SUS. ......................................................................................................... 63 
4.2.1 O SUS de ontem e o SUS de hoje – visão positiva. ................................................... 63 
4.2.2 Como se apresenta o SUS – dificuldades percebidas. ................................................ 65 
4.2.3 A quem se destina o SUS? .......................................................................................... 67 
4.2.4 Visando a melhora do SUS. ........................................................................................ 69 
4.3 A boa estratégia. ......................................................................................................... 70 
4.3.1 Concepções sobre a Estratégia Saúde da Família. ...................................................... 70 
4.3.2 O funcionamento da ESF – as equipes básicas e o papel dos profissionais. .............. 71 
4.3.3 As dificuldades no cotidiano da ESF. ......................................................................... 74 
4.4 O básico da atenção. ................................................................................................... 77 
4.4.1 O entendimento de atenção básica à saúde. ................................................................ 77 
4.4.2 Os difíceis significados da promoção da saúde para os fisioterapeutas. .................... 80 
4.4.3 O fisioterapeuta e a promoção da saúde. .................................................................... 81 
4.5 Das partes (que se somam) ao todo. ........................................................................... 83 
4.5.1 Significados e sentidos para o princípio da Integralidade. ......................................... 83 
4.5.2 O princípio da Integralidade e sua apresentação na realidade de atenção básica. ...... 84 
4.5.3 Integralidade na formação acadêmica. ....................................................................... 85 
4.6 Somos importantes! .................................................................................................... 86 
4.6.1 Sentimentos em relação à participação do fisioterapeuta na atenção básica. ............. 87 
4.7 O que falta para a Fisioterapia? .................................................................................. 88 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 94 
6 REFERÊNCIAS  ........................................................................................................ 99 
7   APÊNDICES ............................................................................................................105 
 

  



 

 

9

1 INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto conjunto de ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais no Brasil, garante a 

qualquer cidadão em território nacional o atendimento pela rede de serviços públicos de 

saúde. O SUS nasceu em outubro de 1988, cujo lema está descrito no art. 196 da Constituição 

Federal de 1988: “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado” (BRASIL, 2005, 

p.17). Através da formulação da Lei Orgânica da Saúde 8080/90 foram estabelecidos no país 

os seguintes princípios doutrinários: universalidade de acesso, integralidade da assistência, 

equidade no atendimento. Além destes, estão estabelecidos também os princípios 

organizacionais: hierarquização, regionalização, resolubilidade, descentralização, participação 

de todos e complementaridade do setor privado (BRASIL, 2001). Sabe-se que a grande meta, 

de quem está comprometido com o sucesso do SUS é reorganizar ações e serviços na busca 

destes princípios.  

Baseada na Primeira Conferência Nacional sobre Atenção Primária em Saúde (1978), na 

VIII Conferência Nacional de Saúde e na Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080 de 1980), a 

promoção e cuidado à saúde dependem do acesso à informação, de direitos sociais, da 

organização da vida em coletivos e da decisão política de praticar os princípios de uma 

sociedade democrática; definindo ações condicionantes da saúde nos ambientes de moradia, 

vida e trabalho (BRASIL, 2000). 

O saber científico acerca da saúde faz-se necessário para subsidiar as condutas na 

promoção da saúde do indivíduo que evidencia essa necessidade. O profissional poderá 

realizar uma leitura científica das alterações ou riscos de mudanças na saúde do usuário, 

devendo considerar a capacidade de enfrentar novas situações e a tolerância e superação de 

cada individuo em relação à diversidade de seu meio. 

A desigualdade social presente no Brasil interfere nas oportunidades de acesso a bens e 

serviços de saúde, se fazendo necessária a equidade social a fim de enfrentar os problemas de 

saúde elencados atualmente. É importante destacar que a criação de novas políticas sociais 

pelo Estado, somente serão efetivas para a população quando a necessidade da criação da 

mesma for de interesse e do entendimento da maioria destes cidadãos.  

O artigo 196 da Constituição Federal traz a saúde como um direito, garantido pelo 
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Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. Sendo assim entende-se que a saúde do cidadão está garantida, já que 

está lavrada na Constituição do país; embora hoje o grande desafio seja instigar as populações 

a exerceram sua cidadania e assim, descreverem quais são suas necessidades (BRASIL, 

2000). 

A necessidade de uma estratégia que atendesse aos princípios descritos na Lei Orgânica 

da Saúde fez surgir, em 1994, o Programa de Saúde da Família. Já na época, ele foi 

apresentado como a estratégia capaz de provocar mudanças no modelo assistencial, ao romper 

com o comportamento passivo das unidades básicas de saúde e estender suas ações para e 

junto à comunidade incluindo como objetivo geral as responsabilidades entre os serviços de 

saúde e a população (BRASIL, 2001). 

As unidades de Saúde da Família passariam a atuar com equipe multiprofissional, 

composta, inicialmente, por um médico, uma enfermeira, um ou dois auxiliares de 

enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários. A estratégia deveria possibilitar a 

integração e organização das atividades nos territórios definidos, com o propósito de 

favorecer o enfrentamento dos problemas identificados. Assim, se assumia o desafio do 

trabalho em equipe multidisciplinar, com responsabilização sobre um território onde vivem, 

em média, mil famílias. O que se percebeu, ao longo dos quinze anos de Estratégia de Saúde 

da Família foi a necessidade de integrar outros profissionais da saúde às equipes propostas, 

avançando na qualificação da Atenção Básica. Vale lembrar que, de forma intermediária, os 

odontólogos entravam na equipe em algumas localidades e experiências isoladas da 

participação de fisioterapeutas nas equipes também foram publicadas e serão posteriormente 

descritas (BRASIL, 2001). 

Em novembro de 2004 o Ministério da Saúde (MS) apresentou proposta para 

implantação dos Núcleos de Saúde Integral; com o objetivo de ampliar a resolubilidade e 

avançar na construção da integralidade das ações de atenção à saúde. A proposta tinha como 

meta ampliar o acesso às ações de Saúde Mental, Reabilitação e Atividades Físicas; promover 

a autonomia e o autocuidado de usuários e famílias, além de fortalecer a cidadania (BRASIL, 

2004). 

Dando continuidade, em 04 de julho do ano de 2005, o Ministério da Saúde através da 
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Portaria nº. 1065 criou os Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família (NAISF), com a 

finalidade descrita de ampliar a integralidade e a resolubilidade da Atenção à Saúde. Em seu 

Artigo 2º. determina que os NAISF sejam constituídos por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, compondo com os profissionais da Saúde da Família uma equipe que atue em 

um território definido, compartilhando a construção de práticas em saúde frente aos 

problemas identificados. A constituição dos núcleos deve seguir quatro modalidades de ação 

em saúde, que são: alimentação/nutrição e atividade física; atividade física; saúde mental e 

reabilitação. Define, em seu Artigo 7º. que a Fisioterapia, a Fonoaudiologia, a Terapia 

Ocupacional e a Assistência Social compõem a modalidade de reabilitação, sendo obrigatória 

a presença do Fisioterapeuta e de pelo menos mais um profissional entre os mencionados 

(BRASIL, 2005). Uma nova opção para o trabalho do fisioterapeuta, contribuindo para a 

qualidade da assistência e integralidade, sem dúvida um salto marcante na história da 

Fisioterapia do Brasil. 

A Fisioterapia compreende o tratamento de males usando para isso, agentes físicos e 

naturais. A palavra deriva do grego que quer dizer natureza (physis) mais tratamento 

(therapeia). Os fisioterapeutas sempre tiveram suas ações voltadas à reabilitação e cura e o 

que se entende ao se estudar a história da profissão é justamente o fato dela (Fisioterapia) ter 

nascido da necessidade que se tinha de recuperar corpos doentes, melindrados ou defeituosos. 

Em decorrência deste histórico reabilitador, a grande massa dos fisioterapeutas centra 

suas energias no atendimento ao indivíduo doente e não existe ainda a preocupação em atuar 

nos espaços de saúde coletiva, salvo algumas exceções, descritas a seguir. Já existe a opção 

do fisioterapeuta de atuar no fortalecimento da atenção a saúde no Brasil (para isso ele precisa 

ainda que gestores sintam essa necessidade e sinalizem as contratações).  

Apesar de ter-se um cenário ainda construído sob pedras, nós precisamos nos ver como 

agentes que não só tratam, mas que também são capazes de prover e manter a saúde da 

população. Comprometer-se com a atenção básica é auxiliar a nação na busca por uma 

atenção integral, resolutiva e de boa qualidade. Em tímidas situações, temos observado a 

participação dos fisioterapeutas na luta política pela saúde e ainda menos expressiva 

(infelizmente) é sua participação na gestão dos serviços de saúde pública.  

A formação profissional do fisioterapeuta, desde sua regulamentação, passou por 

inovações que objetivam o sustento social, científico e cultural da profissão. Hoje, o Conselho 
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Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, através da Comissão de Estudo 

para as Diretrizes Curriculares propõe uma formação profissional mais eficaz, científica, 

responsável e adequada à consolidação do SUS (COFFITO, 2001). 

É fundamental que nós, profissionais fisioterapeutas, envolvidos nos espaços de 

discussão e reflexão sobre as conquistas e desafios da saúde coletiva com integralidade, 

divulguemos a que viemos e por que queremos (e devemos) trabalhar na atenção primária à 

saúde. É latente a necessidade da categoria de definir o seu papel e formar novos 

fisioterapeutas para atuarem em benefício da comunidade, inseridos nas diretrizes do SUS 

descritas anteriormente. 

Foi refletindo sobre estas questões e dando atenção também à necessidade de inserção 

de egressos no mercado de trabalho é que se optou por conhecer os cursos de graduação em 

Fisioterapia no estado de Santa Catarina. Escolheu-se a integralidade como fundamento a este 

estudo, pois se acredita que esta seja a mais rica das essências do SUS e que envolve todos as 

outras premissas.  

A Integralidade sugere o conceito de todo. O todo sugere plenitude. Promover, prevenir, 

recuperar e reabilitar. A Fisioterapia, em sua essência reabilitadora caminha a passos lentos 

em direção a compreensão do conceito de Integralidade. Não basta auxiliar o indivíduo ao 

retorno da locomoção e das atividades de sua vida diária; é preciso buscar com o auxílio de 

toda a equipe ações e serviços humanos e de qualidade e que, reforçando, atendam as 

necessidades e desejos da população. 

Além disso, entende-se que docentes tem uma participação fundamental no processo de 

construção não só do saber, mas na formação ética e descoberta da realidade na qual estamos 

e estaremos inseridos. 

Assim, entende-se que ouvir os docentes significa de alguma forma sensibilizá-los a 

pensar na Promoção, Prevenção e Reabilitação com o intuito de alcançar o bem estar físico, 

mental e social das populações atendidas. Conversar sobre este tema acarretará reflexões e 

tais reflexões podem disseminar entre os docentes e discentes, a necessidade de entendimento 

de que, quem tem compromisso com a saúde da população tem participação no SUS. E, 

sobretudo, o intuito desta pesquisa é fazer reflexões, que se acredita serem capazes de 

despertar de alguma forma nos atores envolvidos pensamentos sobre o sistema de saúde 

vigente no país e suas estratégias, além da possível realidade de atuação do fisioterapeuta na 
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Atenção Básica à Saúde.  

Existem hoje responsabilidade e perfil profissional para o Sistema Único de Saúde 

relatado pelo Conselho que regulamenta o exercício profissional e disposto na Resolução 

CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, que institui as diretrizes curriculares para os cursos 

de Graduação em Fisioterapia. Considerando este contexto reforço a importância de ouvir o 

discurso dos docentes em Fisioterapia sobre Integralidade na Atenção à Saúde. 

Com estas justificativas e considerando a importância atual de termos docentes e 

egressos comprometidos com a política de saúde do país para avançarmos na busca pela 

integralidade dos serviços apresento este estudo, que propõe como objetivo, analisar a 

percepção dos docentes de Fisioterapia nas universidades do sul e extremo oeste de SC sobre 

Integralidade na Atenção Básica à Saúde como uma das premissas do SUS. Especificamente 

pretende-se investigar conteúdos nas disciplinas dos cursos de graduação em Fisioterapia que 

contemplem os seguintes temas: Saúde Pública/Saúde Coletiva, Integralidade, Sistema Único 

de Saúde, Programa/Estratégia de Saúde da Família; conhecer a rotina de trabalho destes 

docentes bem como suas dificuldades na formação de futuros fisioterapeutas; verificar suas 

concepções sobre SUS, PSF e sobre a participação da Fisioterapia neste cenário; saber como 

percebem a participação do fisioterapeuta na atenção básica à saúde e descobrir o que falta na 

formação dos discentes de Fisioterapia para o futuro profissional trabalhar com Integralidade 

na atenção básica à saúde.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
 
As instituições formadoras e os municípios, no caso da formação e do 
desenvolvimento para o SUS, possuem relativa autonomia para reconstituir 
práticas, pois, enquanto uma organiza o campo de exercício do ensino, a outra 
ordena o campo de exercício das ações de saúde. Quanto maior o comprometimento 
dessas instâncias, maior a imposição ética de mudarem a si mesmas. A mudança 
somente repercutirá na educação e na atenção à saúde, quando estas instâncias 
estiverem objetivamente comprometidas com um processo de mudanças... 
(BRASIL, 2004, p. 23) 

 
 

 

2.1 A Reforma Sanitária e o Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

Para Cassels (1995), as reformas sanitárias consistem em definir prioridades, refinar 

políticas e reformar as instituições por meio das quais as políticas são implementadas. Já 

Berman (1995, p.15), possui uma visão mais processual, descrevendo as reformas sanitárias 

como as transformações no que é feito, como é feito e porque é feito, conceituando reformas 

sanitárias como “mudanças sustentáveis e propositais para melhorar a eficiência, a equidade e 

a eficácia do setor saúde”. 

Assim como Cassels e Berman, a Organização Pan-Americana da Saúde considera a 

reforma sanitária:  

[...] um processo orientado a introduzir mudanças substantivas nas diversas 
instâncias e funções do setor; com o propósito de aumentar a eqüidade na prestação 
de serviços, a eficiência na gestão e a efetividade das suas ações para obter a 
satisfação das necessidades de saúde da população. Trata-se de uma fase 
intensificada de transformação dos sistemas de saúde realizada durante um período 
determinado de tempo e a partir de conjunturas que a justificam e viabilizam 
(Organización Panamericana de la Salud, OPS,  1998, p. 4) 

 

As reformas sanitárias estão descritas por Ham (1997) separadamente em quatro tipos 

diferentes, contemplando metodologicamente as possíveis divergências quanto aos objetivos, 

intensidade e abrangência das mudanças e dos seus conteúdos. São elas: 

1. A reforma big-bang está caracterizada por um movimento de mudanças implantado 

mediante um arco de intervenções, com pouca base em evidências e sem experimentos pilotos, 
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e de restrita negociação com forças políticas antagônicas; essas reformas acompanham 

grandes mudanças político institucionais, como exemplo a reforma sanitária do Reino Unido e 

da Nova Zelândia, mudanças essas denominadas de janelas históricas. 

2. A reforma incremental é o segundo tipo, que se caracteriza por um processo gradual 

de reformas, com menor abrangência em termos das macro funções dos sistemas de serviços 

de saúde e conduzida por meio de prolongadas negociações políticas entre os distintos atores 

sociais envolvidos. Foi assim que ocorreram as reformas sanitárias da Alemanha e Holanda.  

3. A reforma de baixo para cima onde está presente a ênfase na descentralização e 

implantada por intermédio de projetos-piloto, concepção global, mas com implementação 

local ou regional, operacionalizada de forma gradualista, como ocorreu na Suécia e na 

Finlândia.  

4. A reforma sem reforma, onde se evidencia a extrema dificuldade de obtenção de 

consensos para uma reforma macroeconômica, com a impossibilidade de negociação entre os 

atores sociais em situação, remetendo mudanças para o plano microeconômico. Nos Estados 

Unidos o fracasso do plano Clinton levou a aceleração do movimento da atenção gerenciada. 

O Grupo de Sistemas Internacionais de Saúde da Escola de Saúde Pública de Harvard 

(BERMAN E BOSSET, 2000), descreve outra tipologia de reformas sanitárias de acordo com 

a sua fundamentalidade, reformas R maiúsculo e reformas r minúsculo.  Sendo que a categoria 

fundamental significa incidir as reformas sob as dimensões estratégicas definidas pelas cinco 

macrofunções dos sistemas de serviços de saúde, que são: financiamento, prestação dos 

serviços, incentivos para prestadores e consumidores, regulamentação e informação. 

As reformas consideradas R mauísculo são movimentos que sinalizam mudanças 

significativas e concomitantes em duas ou mais macrofunções dos sistemas de serviços de 

saúde. Dificilmente implantada por requerer condições como: oportunidade política, liderança, 

estabilidade no governo, capacidade técnica e informação suficiente. Como exemplificação 

tem-se a reforma sanitária da Colômbia, Polônia e África do Sul. Porém as reformas sanitárias 

r minúsculo por apresentarem menor conteúdo estratégico, se limitam a mudanças em apenas 

uma das macrofunções dos sistemas de serviços de saúde, mas são mais facilmente 

implantáveis por exigirem menos condições políticas, econômicas e técnicas. Conforme cita 

Mendes (2001), países africanos que criaram, no início dos anos 90, o co-pagamento pelos 

usuários como imposição de políticas de ajuste são exemplos de reformas r minúsculo, porque 
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incidiram sua mudança numa única macrofunção; ainda que esses processos tenham sido 

denominados de reforma do setor de saúde, seu alcance foi muito limitado e, não raro, levaram 

a sérios problemas de equidade no sistema. O mesmo ocorreu com países que limitam sua 

reforma à autonomização de hospitais.    

As reformas sanitárias possuem conteúdos variados, tem a experiência européia como 

referência, de modo que se podem identificar três gerações de reformas (HAM,1997). A 

primeira, do final da década de 70 à metade dos anos 80, está caracterizada pela contenção dos 

custos no nível macroeconômico, pela implantação de orçamentos globais prospectivos nos 

hospitais, pelo controle sobre a construção de hospitais e sobre a aquisição de equipamentos, 

pelas restrições na formação de recursos humanos. A segunda, cronologicamente até a metade 

dos anos 90, buscou a eficiência no âmbito microeconômico, introduzindo mecanismos de 

mercado como a competição, a melhoria gerencial e os incentivos orçamentários. A terceira 

geração de reformas iniciou no final dos anos 90 e ainda está em curso, caracteriza-se pela 

introdução de mecanismos de definição de prioridades na oferta de serviços, pela busca da 

equidade, melhoria da saúde pública, valorização da atenção primária à saúde, introdução da 

avaliação tecnológica em saúde e da medicina baseada em evidências e empoderamento dos 

cidadãos. A terceira geração tem seus referenciais conceituais contidos na carta Ljubljana, 

subscrita pelos Ministros da Saúde dos países europeus e que constitui um dos mais 

importantes documentos da saúde pública moderna. 

No início da década de 80, procurou-se consolidar o processo de expansão da cobertura 

assistencial à saúde; iniciado na segunda metade dos anos 70, em atendimento às proposições 

formuladas pela Organização Mundial da Saúde, em Alma Ata, na antiga URSS, na 

Conferência de Alma-Ata (1978), que preconizava "Saúde para todos no ano 2000", 

principalmente por meio da atenção primária à saúde. Alma Ata representou um marco 

histórico no desenvolvimento dos sistemas de saúde; tendo destaque o levantamento da 

necessidade de programas intersetoriais focando a melhora dos níveis de saúde e destacando 

como determinante o desempenho dos agentes comunitários de saúde nos cuidados primários 

de saúde. 

[...] Baseiam-se, nos níveis locais e de encaminhamento, nos que trabalham no 
campo da saúde, inclusive médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes 
comunitários, conforme seja aplicável, assim como em praticantes tradicionais, 
conforme seja necessário, convenientemente treinados para trabalhar, social e 
tecnicamente, ao lado da equipe de saúde e responder às necessidades expressas de 
saúde da comunidade. Todos os governos devem formular políticas, estratégias e 
planos nacionais de ação para lançar/sustentar os cuidados primários de saúde em 
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coordenação com outros setores. Para esse fim, será necessário agir com vontade 
política, mobilizar os recursos do país e utilizar racionalmente os recursos externos 
disponíveis [...] (OPS, 1978, p. 2). 

 

No Brasil, na década de 20 surgem, com a industrialização, as Caixas de Aposentadoria 

e Pensões, que são substituídas na década de 30 pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, 

unificados na década de 60 para criar o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS). O INAMPS tinha caráter contributivo; beneficiava apenas os 

trabalhadores da economia formal, com “carteira assinada”. Era o capitalismo em prol da 

medicina privada e curativa. As pessoas não tinham acesso aos serviços de saúde se não 

tivessem emprego formalizado e estes, os “marginais” da Previdência Social dependiam da 

caridade para atender suas necessidades de saúde (MENDES, 2001). 

No final dos anos 70, inícios dos anos 80 cresciam as discussões pela busca de reformas 

nas políticas de saúde. Intelectuais universitários e profissionais da área da saúde 

(Universidades, Departamentos de Medicina Preventiva e Social e Escolas de Saúde Pública), 

incentivados pelos conceitos de Alma Ata iniciaram um movimento em oposição ao sistema 

de saúde vigente. Nasce aí o movimento conhecido como Reforma Sanitária Brasileira.  

O projeto de lei da Reforma Sanitária Brasileira deveria estabelecer as diretrizes para 

uma nova estrutura jurídica e institucional do sistema de saúde no país. Com esta nova lei não 

se pretendia, numa perspectiva simplista, "fazer" a Reforma Sanitária, mas sim criar as 

condições para desencadear e aprofundar um processo que, na verdade, teve seu início com a 

unificação do Instituto Nacional da Previdência Social (lNPS) em 1967 e veio se ampliando 

em resposta às crescentes pressões pela universalização do acesso aos serviços de saúde 

(BRASIL, 1986). 

A Reforma Sanitária não é um projeto técnico-gerencial, administrativo e técnico-
científico; o projeto da reforma sanitária é também o da civilização humana, é um 
projeto civilizatório, que, para se organizar, precisa ter dentro dele valores que 
nunca devemos perder, pois o que queremos para a saúde queremos para a sociedade 
brasileira (AROUCA, apud BRASIL, 2003, p. 10).  

 

A Reforma Sanitária foi, portanto, o movimento de construção do novo sistema nacional 

de saúde, a partir das principais conclusões e recomendações da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, das quais se destaca:  
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A saúde deve ser entendida como um processo resultante das condições de vida e a 
atenção à saúde; não se restringe à assistência médica, mas a todas as ações de 
promoção, proteção e recuperação. A saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado, assegurados constitucionalmente e o setor saúde deve ser reorganizado e 
redimensionado, de forma a permitir o acesso universal e igualitário de toda a 
população a todas as ações e serviços necessários, dentro do conhecimento e da 
tecnologia disponíveis (BRASIL, 1986, p.11). 

 

O grande marco histórico nesse processo foi, sem dúvida alguma, a VIII Conferência 

Nacional de Saúde em março de 1986, que contou com a participação de diversos setores 

organizados da sociedade. À época houve um consenso de que para o setor da saúde no Brasil 

não era suficiente uma mera reforma administrativa e financeira, mas sim uma mudança em 

todo o arcabouço jurídico-institucional vigente, que contemplasse a ampliação do conceito de 

saúde segundo os preceitos da reforma sanitária. O relatório produzido nessa Conferência 

serviu de referência para os constituintes que elaboraram a Constituição de 1988 (BRASIL, 

2002). Para BUSS (1991), o resultado deste “evento” foi um texto constitucional sobre saúde 

moderno e abrangente, um dos mais avançados do mundo, na Constituição Brasileira de 1988.  

A VIII Conferência Nacional da Saúde consagrou os princípios preconizados pelo 

Movimento da Reforma Sanitária. Reuniu em Brasília mais de quatro mil delegados de todas 

as regiões e segmentos sociais. “Reunir brasileiros para saber e discutir como vivem esses 

brasileiros, quais as suas condições de saúde, que melhorias almejam... deixar de contar a 

saúde pelos números e passar a enxergar cidadãos” (BRASIL, 2003, p. 10).   

Um dos grandes momentos da conferência foi o consenso obtido em torno da criação do 

Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), que depois se transformaria no SUS. 

O SUS foi criado pela Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e constitui o sistema estruturado 

pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta (MENDES, 2001). O SUS 

tem a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 

tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Através do SUS, todos os 

cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas unidades de saúde 

vinculadas a ele, sejam públicas da esfera municipal, estadual e federal, ou privadas, 

contratadas pelo gestor público de saúde. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é mantido 

com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população 

(BRASIL, 2004). 
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O Sistema Único de Saúde tem como meta tornar-se um importante mecanismo de 

promoção da eqüidade no atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando 

serviços com qualidade, adequados às necessidades. O SUS se propõe a promover a saúde, 

priorizando as ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a 

população conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. O controle da ocorrência de doenças, 

seu aumento e propagação (Vigilância Epidemiológica) são algumas das responsabilidades de 

atenção do SUS, assim como o controle da qualidade de remédios, de exames, de alimentos, 

higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a Vigilância Sanitária. 

O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e convênios 

de prestação de serviço ao Estado – quando as unidades públicas de assistência à saúde não 

são suficientes para garantir o atendimento a toda à população de uma determinada região 

(MENDES, 2001). 

O SUS ainda é jovem. Nossa concepção de saúde hoje não se reduz à ausência de 

doença, mas a uma vida com qualidade. O SUS de hoje é resultado de muita luta e a garantia 

de saúde a todos com qualidade é um desafio a ser vencido por profissionais da saúde, 

instâncias políticas e comunidade. A meta hoje, de quem trabalha e luta pelo SUS é produzir 

saúde: prevenindo, cuidando, protegendo, tratando, recuperando e promovendo a saúde 

integral do usuário. 

Nós fizemos a reforma sanitária que criou o SUS, mas o núcleo dele, desumanizado, 
medicalizado, está errado. Temos de entrar no coração desse modelo e mudar. Qual 
o fundamento? Primeiro é a promoção da saúde e não da doença. O SUS tem de, em 
primeiro lugar, perguntar o que está acontecendo no cotidiano e na vida das pessoas 
e como eu posso interferir para torná-la mais saudável. Sergio Arouca - trecho de 
entrevista concedida ao O Pasquim 21, número 28, Edição de 20 de agosto de 2002 
(BRASIL, 2003, p. 10). 

  

A reforma sanitária brasileira está juridicamente fundamentada com a Seção de Saúde 

da Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde, a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 e a Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990. Essa reforma sanitária é do tipo 

big-bang pela profundidade e amplitude das mudanças realizadas, ocorreu oportunamente no 

período do processo de redemocratização do país. Após o período inicial a reforma sanitária 

brasileira adquiriu caráter de processo reformista, lento, sem desenho estratégico global, com 

escopo restrito, em partes de uma única macrofunção e com negociações arrastadas, que se 

cristalizaram em Normas Operacionais Básicas. Ao final de 1993, a institucionalização do 
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Programa de Saúde da Família foi o marco de mudança radical, caracterizando uma reforma 

do tipo r minúsculo (MENDES, 2001). 

 

  

2.2 A Estratégia/Programa Saúde da Família 

 

A Saúde da Família constitui uma estratégia para a organização e o fortalecimento da 

atenção básica como o primeiro nível de atenção à saúde no SUS. Busca a  reorganização do 

modelo de atenção à saúde pela ampliação do acesso e pela qualificação das ações da atenção 

básica, centrando-as no modelo de promoção da saúde, construídas com base na reorientação 

das práticas dos profissionais de saúde.  

A Estratégia Saúde da Família fundamenta-se em universalização, integralidade, 

equidade, hierarquização, descentralização e controle social, vindo ao encontro dos princípios 

constitucionais do SUS. A Saúde da Família refere-se a um modo de organização da atenção 

básica e, portanto, realiza todas as ações inerentes a esse nível de atenção: prevenção, 

promoção e reabilitação. Sua diferença ao modelo tradicional de organização da atenção 

básica dá-se pelo modo com o qual a Saúde da Família opera, ou seja, como planeja e realiza 

suas ações de saúde, vinculadas a uma comunidade adstrita, lidando com as diferentes 

necessidades e demandas individuais e coletivas. Acolhendo, vigiando e cuidando dos 

cidadãos, antecipando-se ao aparecimento dos agravos da saúde, lidando com as questões 

sócio-ambientais e familiares, interagindo e fomentando o desenvolvimento da comunidade e 

estimulando a participação popular e controle social (BRASIL, 2000). 

Inicialmente denominada como Programa, a Saúde da Família, consolida-se como 

estratégia, pois possibilita a integração e a organização das atividades em um território 

definido, com o propósito de favorecer o enfrentamento dos problemas identificados 

(BRASIL, 2005). 

A operacionalização da política da saúde da família se dá vinculada ao Departamento de 

Atenção Básica (DAB), estrutura vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde, no Ministério da 

Saúde. Tem a missão institucional de operacionalizar essa política no âmbito da gestão federal 
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do SUS. A execução dessa política é compartilhada por estados, Distrito Federal e 

municípios. Ao DAB cabe, ainda, desenvolver mecanismos de controle e avaliação, prestar 

cooperação técnica a estas instâncias de gestão na implementação e organização da estratégia 

Saúde da Família e ações de atendimento básico como o de Saúde Bucal, de Diabetes e 

Hipertensão, de Alimentação e Nutrição, de Gestão e Estratégia e de Avaliação e 

Acompanhamento (BRASIL, 2006).  

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes 

atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade 

pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes a necessidade de ultrapassar os 

limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do 

SUS (BRASIL, 2005). 

A Estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela 

evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da 

Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. 

A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que 

permita a real substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios 

pela capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade 

de vida da população assistida. A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas 

municipais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o 

modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis 

assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das 

populações assistidas pelas equipes de saúde da família. 

A estrutura da Saúde da Família está dinamizada da seguinte forma: cada equipe é 

composta por um conjunto de profissionais médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde (ACS) caracteriza-se como o 

elo entre a comunidade e a equipe, que se responsabiliza pela atenção básica em saúde de uma 

área adscrita, cuja população deve ser de no mínimo 2.400 e no máximo 4.500 pessoas. O 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. 



 

 

22

Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de 

transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são 

acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de 

saúde (BRASIL, 2001).  

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em 

relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na 

lógica da Saúde da Família e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como 

membro da equipe multiprofissional. Atualmente, encontram-se em atividade no país 204 mil 

ACS, estando presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas, quanto em 

municípios altamente urbanizados e industrializados (BRASIL, 2001). 

Dentre as atribuições dos profissionais que integram a estratégia da Saúde da Família 

merecem destaque as atribuições gerais, comuns a todos os integrantes da equipe. Registros 

dos cadernos de atenção básica da ESF afirmam o seguinte: 

O profissional da equipe de Saúde da Família precisa ser capaz de atuar com 
criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e 
resolutiva, que envolve ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 
Um profissional capacitado para planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações 
que respondam às necessidades da comunidade, articulando os diversos setores 
envolvidos na promoção da saúde. E para que isto aconteça, é preciso uma 
permanente interação com a comunidade, no sentido de mobilizá-la e estimular sua 
participação (BRASIL, 2000, p. 9). 

 

Cutolo e Santos (2004) baseados nos registros do Ministério da Saúde afirmam que as 

equipes de saúde da família devem ser capazes de conhecer a realidade social, demográfica e 

epidemiológica das famílias pelas quais são responsáveis; identificar os problemas de saúde 

prevalentes e situações de risco; elaborar, com a participação da comunidade, um 

planejamento local; prestar assistência integral, com ênfase nas ações de promoção à saúde. 

Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-referência, os 

principais problemas detectados; desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à 

melhoria do autocuidado dos indivíduos; promover ações intersetoriais para o enfrentamento 

dos problemas identificados. Realizar visitas domiciliares; prover internação domiciliar e 

estimular e participar de reuniões de grupo. 

A população adscrita deve ser cadastrada e acompanhada, tornando-se responsabilidade 

das equipes atendê-la, entendendo suas necessidades de saúde como resultado também das 
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condições sociais, ambientais e econômicas em que vivem. Suas ações abrangem promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação. Os profissionais podem executar as ações na unidade de 

Saúde da Família e no domicílio dos usuários, quando necessário. É determinante para o bom 

resultado das ações, que as equipes de Saúde da Família atuem de forma articulada com os 

demais níveis de atenção do sistema de saúde do município. A Saúde da Família é uma 

estratégia de eficiência comprovada, responsável pela redução da mortalidade infantil e de 

outros indicadores de melhoria da saúde da população brasileira (BRASIL, 2005). 

É importante ressaltar aqui as responsabilidades do poder público na estratégia e 

consolidação do SUS, uma vez que as equipes da ESF precisam de respaldo financeiro e 

comprometimento com a Atenção Básica por parte de todas as esferas gestoras federal, 

estadual e municipal.  

Responsabilidades da esfera federal: elaborar as diretrizes da política nacional de 

atenção básica; co-financiar o sistema de atenção básica; ordenar a formação de recursos 

humanos; propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção 

básica; manter as bases de dados nacionais. Estadual: acompanhar a implantação e execução 

das ações de atenção básica em seu território; regular as relações intermunicipais; coordenar a 

execução das políticas de qualificação de recursos humanos em seu território; co-financiar as 

ações de atenção básica; auxiliar na execução das estratégias de avaliação da atenção básica 

em seu território. Municipal: definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território; 

contratualizar o trabalho em atenção básica; manter a rede de unidades básicas de  saúde em 

funcionamento (gestão e gerência); co-financiar as ações de atenção básica; alimentar os 

sistemas de informação; avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua 

supervisão (BRASIL, 2006). 

A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, como prioritária para a organização da 

atenção básica é a Estratégia Saúde da Família, que estabelece vínculo sólido de co-

responsabilização com a comunidade adscrita. A responsabilidade pela oferta de serviços de 

atenção básica à saúde é da gestão municipal, sendo o financiamento para as ações básicas à 

saúde de responsabilidade das três esferas de governo. 

Trabalhar em uma equipe multiprofissional requer mudanças de atitudes pessoal e 

profissional. Uma forma de se ter sucesso na Estratégia Saúde da Família (ESF) seria a 

formação generalista dos profissionais inserida na realidade da população. Todos os saberes 
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somados e compartilhados na busca de soluções para os problemas de saúde da população e 

sucesso principalmente no acolhimento e vínculo (CUTOLO, SANTOS, 2004).  

Enfim, o PSF foi estruturado para prestar um atendimento de qualidade, integral e 

humano, garantindo o acesso à assistência e à prevenção em todo o SUS; satisfazendo as 

necessidades de todos; garantindo a eqüidade no acesso à atenção em saúde; avançando na 

superação das desigualdades sociais. Uma de suas metas é reorganizar a prática assistencial 

em novas bases e critérios com atenção centrada na família, entendida e percebida a partir de 

seu ambiente físico e social. O sucesso da ESF depende também da população, que parece 

necessitar de assistência e tem dificuldade em assimilar e entender as práticas de promoção e 

educação em saúde.  

A interdisciplinaridade, como conceitua Japiassu, torna-se a pedra de toque da 
mudança dos valores profissionais que, por sua vez, leva a uma melhor 
operacionalização dos princípios do SUS, tornando reais conceitos como 
universalidade, eqüidade e integralidade. Estes princípios podem vir a ser o motor 
da transformação conceitual do (in) consciente coletivo da população, que ainda não 
absorveu a importância vital da ênfase à prevenção e à promoção, em detrimento do 
meramente curativo e hospitalocêntrico, de caráter imediatista, ainda vigente em 
nossa sociedade (CUTOLO, SANTOS, 2004, p. 38). 

 

 

2.3 Capacitações oferecidas pelo Ministério da Saúde aos profissionais 

 

 Nos sistemas de serviços de saúde, a responsabilidade de decidir sobre as necessidades 

dos pacientes está ligada à categoria médica, que é treinada sob a tradição hipocrática de 

oferecer todos os tipos de intervenções a todos; conflitando com a ética social ou utilitária de 

oferecer serviços “medicamente” necessários e eficazes àquelas pessoas que mais se 

beneficiarão com os escassos recursos dos sistemas de serviços de saúde (MENDES, 2001). 

 Sugere-se que os profissionais integrantes de equipes básicas de atenção à saúde 

conscientizem-se do seu papel em benefício da saúde da comunidade. Além do 

comprometimento deverão estar habilitados tecnicamente para serem resolutivos diante dos 

riscos de futuras alterações (prevenção), como das alterações da saúde dos usuários, tendo 

menor índice de encaminhamentos aos serviços especializados, como os hospitais.  
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 Deve-se lembrar que o Ministério disponibiliza capacitações importantes aos 

profissionais da rede, cito como exemplo o projeto prioritário o Pró-saúde (Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde) que será descrito com mais 

profundidade a seguir. Aqui, como exemplo, registram-se algumas capacitações primordiais 

para atualização dos profissionais da saúde (BRASIL, 2006, p. 27): 

 

1) Capacitação em Saúde Bucal: o objetivo é orientar os gestores em relação às 
portarias, normas e funcionamento dos Centros de Especialidade Odontológica 
(CEOs), bem como apresentar a dinâmica dos CEOs em relação à equipe de 
Atenção Básica - responsável pelo encaminhamento de pacientes para tratamento 
especializado; 2) Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Alimentar e Nutricional 
para Saúde Indígena (EAD); 3) Curso Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana; 4) 
Curso Negociação do Trabalho no SUS; 5) Curso - Impactos da Violência na Saúde; 
6) Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa; 7) 
Curso de Atualização em Políticas Públicas e Gestão Social; 8) Autogestão em 
Saúde: neste curso, dirigentes e técnicos de empresas que administram seus próprios 
sistemas de saúde desenvolvem competências profissionais, visando implementar 
práticas assistenciais e gerenciais inovadoras em seus programas; 9) Biossegurança: 
forma profissionais dos setores público ou privado de saúde quanto ao 
desenvolvimento da percepção, das técnicas e da aplicação de normas e 
regulamentos de biossegurança (premiado com o 1º lugar de Excelência 
Abed/Embratel 2003, no Congresso Internacional de Educação a Distância); 10) 
Formação Pedagógica em EAD: o curso promove a formação continuada e 
permanente dos docentes que serão tutores da EAD, cujo perfil exigido é: ter 
mestrado ou especialização; experiência na área de atuação; experiência docente e 
conhecimentos de informática; 11) Gestão em Saúde Materno-infantil: neste curso, 
profissionais das coordenações de saúde materno-infantil dos municípios do RJ são 
capacitados para utilizar as ferramentas da epidemiologia, da gestão e do 
planejamento em saúde, visando aprimorar a gestão e monitorar as ações; 12) 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais e Impacto Ambiental: destinado a 
profissionais com experiência em administração pública municipal e gestão de 
resíduos sólidos urbanos, o curso promove a compreensão do problema, procurando 
alternativa de solução, de acordo com o meio local; 13) Processos de Gestão e 
Tecnologias da Informação em Saúde: atuando junto a profissionais de nível 
superior com interesse nas informações em saúde como instrumento de gestão na 
área, o curso oferece capacitação quanto às novas tecnologias de informação e às 
alternativas de sua utilização; 14) Saúde Mental, Políticas e Instituição: o curso 
forma profissionais com interesse ou experiência em saúde mental; visando 
desenvolver e aplicar, com criatividade, os conceitos necessários à boa prática de 
operação e gestão dos serviços e à formulação de políticas públicas na área; 15) 
Vigilância Alimentar e Nutricional: profissionais de saúde e nutrição envolvidos em 
Sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional desenvolvem, neste curso, 
capacidades para diagnosticar e intervir na alimentação e nutrição dos usuários de 
unidades básicas de saúde; 16) Vigilância Sanitária: neste curso, os profissionais de 
saúde que desempenham ações de vigilância sanitária poderão construir 
competências para atuar nas diferentes etapas da VISA, incorporando a dimensão 
educativa e de cidadania da atividade.   
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2.4 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde: Pró-

Saúde 

  

O Pró-Saúde foi lançado em 03 de novembro de 2005 na tentativa de reorientar a 

formação dos profissionais da saúde, transformando o processo de geração de conhecimento e 

a como conseqüência disso a prestação de serviços a comunidade (BRASIL, 2007). A ênfase 

de seus princípios é a atenção básica e a abordagem integral do processo saúde-doença, 

justificando-se a importância em estudá-lo aqui. 

Destacam-se aqui os objetivos específicos do Pró-Saúde (BRASIL, 20007, p. 13-14): 

[...] reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, de modo a 
oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às necessidades da 
população brasileira e à operacionalização do SUS; estabelecer mecanismos de 
cooperação entre os gestores do SUS e as escolas, visando à melhoria da qualidade e 
à resolubilidade da atenção prestada ao cidadão, à integração da rede pública de 
serviços de saúde e à formação dos profissionais de saúde na graduação e na 
educação permanente; incorporar, no processo de formação da área da Saúde, a 
abordagem integral do processo saúde-doença, da promoção da saúde e dos sistemas 
de referência e contra-referência; ampliar a duração da prática educacional na rede 
pública de serviços básicos de saúde, inclusive com a integração de serviços clínicos 
da academia no contexto do SUS. 

 

O Pró-Saúde vem ao encontro dos achados de pesquisas de Silva e Rós (2002), sobre a 

necessidade do preparo de profissionais no âmbito da educação superior, pois fóruns 

internacionais também apontavam necessidades de mudança. Na Conferência Mundial sobre 

Ensino Superior, realizada em Paris (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1999), tratou-se de privilegiar as competências 

gerais, argumentando que: os conhecimentos profissionais especializados tornam-se hoje 

rapidamente mais obsoletos que no passado; os campos de competência de várias profissões 

não são nitidamente delimitados, mas se definem em relação aos conhecimentos de diferentes 

disciplinas acadêmicas; pessoas que aprenderam a ser flexíveis e adquiriram formação geral 

são consideradas mais aptas a se adaptar a tarefas novas e inesperadas. 

No desenvolvimento da proposta do Pró-Saúde é necessário levar em conta a 

importância da integralidade das ações, assim como a dimensão individual e coletiva. Há que 

se transformar uma formação ainda freqüentemente baseada numa visão curativa, 

hospitalocêntrica, focada na doença e desarticulada do sistema público vigente; um ensino que 
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contempla insuficientemente a questão da promoção da saúde e prevenção de agravos, 

comumente fragmentado e dissociado do contexto social. Ênfase especial deve ser dada a uma 

abordagem interdisciplinar com ampla articulação entre as ações preventivas e curativas, para 

atuação de forma balanceada na comunidade, no ambulatório, em clínicas de ensino e no 

âmbito hospitalar. Por outro lado, deve-se ter em mente que a atenção básica, como porta de 

entrada no sistema, não exclui o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2007).  

A abordagem interdisciplinar e o trabalho em equipes multiprofissionais, raramente são 

explorados pelas instituições formadoras na graduação, o que se reproduz nas equipes de 

saúde, resultando na ação isolada de cada profissional e na sobreposição das ações de cuidado 

e sua fragmentação. Para superar esse obstáculo, os gestores do SUS e as instituições de 

educação superior vêm empreendendo esforços para resolver os urgentes problemas da 

incorporação de profissionais à Estratégia de Saúde da Família, a qual inclui especificamente 

as profissões de Enfermagem, Medicina e Odontologia. Estas três profissões fazem parte do 

momento inicial do Pró-Saúde (BRASIL, 2007). 

O Pró-Saúde tem o papel indutor na transformação do ensino de saúde no Brasil, 
tanto para os três cursos contemplados inicialmente por serem aqueles que integram 
profissionais no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (Enfermagem, Medicina e 
Odontologia), como para outros da área da Saúde, pois, a partir da criação de 
modelos de reorientação, pode-se construir um novo panorama na formação 
profissional em Saúde. Algumas instituições, a partir do modelo Pró-Saúde, têm 
iniciado projetos de reorientação de forma integrada com seus outros cursos da 
saúde (BRASIL, 2007, p. 10). 

 

Foi recomendada, entre outras, a ampliação do Pró-Saúde para as demais profissões da 

saúde, de acordo com o perfil socioepidemiológico da população e as necessidades do SUS 

(BRASIL, 2007). 

Para o desenvolvimento do programa (Pró-Saúde) são propostos três eixos, direcionando 

o processo de reorientação da formação. Cada eixo é decomposto em outros três vetores, que 

norteiam o respectivo eixo. A seguir temos a descrição dos eixos propostos para serem 

desenvolvidos no Pró-Saúde, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). 

Eixo A – orientação teórica acerca dos aspectos relativos aos determinantes de saúde e à 

determinação biológico-social da doença, estudos clínico-epidemiológicos, ancorados em 

evidências capazes de possibilitar a avaliação crítica do processo saúde-doença e de 

redirecionar protocolos e intervenções, pesquisa dos componentes gerenciais do SUS, no 
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estabelecimento de práticas apropriadas de gestão, visando alimentar processos de tomada de 

decisão e estimular a conformação de redes de cooperação técnica.  Vetor 1: determinantes de 

saúde e doença. Vetor 2: produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS. Vetor 

3: pós-graduação e educação permanente. 

Eixo B – cenários de práticas: focaliza a formação profissionalizante; será sempre 

preferível trabalhar sobre fatos reais a perpetuar práticas de simulação, que quando muito 

imitam a realidade, sem chegar a reproduzi-la na dimensão complexa da integralidade 

humana. Esse eixo de mudança tem dois impactos positivos, à medida que aumenta a 

representatividade da nosologia prevalente nos serviços próprios, ao mesmo tempo torna 

disponíveis aos gestores do SUS, as referências de média e alta complexidade. Vetor 4: 

interação ensino-serviço; Vetor 5: diversificação dos cenários do processo de aprendizagem; 

Vetor 6: articulação dos serviços universitários com o SUS. 

Eixo C – orientação pedagógica: O processo de educação de adultos pressupõe a 

utilização de metodologias de ensino-aprendizagem que proponham concretamente desafios a 

serem superados pelos estudantes; que lhes possibilitem ocupar o lugar de sujeitos na 

construção do conhecimento, participando da análise do próprio processo assistencial em que 

estão inseridos e que coloquem o professor como facilitador e orientador desse processo. Um 

conceito-chave do modelo pedagógico conseqüente é o de aprender fazendo, que pressupõe a 

inversão da clássica seqüência teoria-prática na produção do conhecimento, assumindo que 

acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação. Pretende-se a integração 

entre os ciclos básico e clínico. A problematização orientará a busca do conhecimento e 

habilidades que respaldem as intervenções para trabalhar as questões apresentadas, tanto do 

ponto de vista da clínica quanto da saúde coletiva. Vetor 7: análise crítica da atenção básica; 

Vetor 8: integração do ciclo básico/ciclo profissional. Vetor 9: mudança metodológica. 

O conteúdo teórico preconizado pelo pró-saúde centra-se em uma maior articulação 

entre os componentes biológicos e sociais, tanto na produção de conhecimentos, como em sua 

aplicação no processo de ensino e aprendizagem e no próprio exercício do cuidado 

profissional. Isto implica em reconhecer o que Bunge (1973 apud BRASIL, 2007, p.40) 

explicita: 

[...] a realidade, tal como a conhecemos hoje, não é um sólido bloco homogêneo, 
mas, se divide em vários níveis ou setores, caracterizados cada um deles por um 
conjunto de propriedades e leis que lhes são próprias. Os principais níveis 
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reconhecidos até o momento são o físico, o biológico, o psicológico e o 
sociocultural [...]. 
 

“O conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer um objeto, conhecer um 

acontecimento, não depende de observá-lo e fazer dele uma cópia mental, uma imagem. 

Conhecer um objeto é atuar sobre ele” (PIAGET, 1969 apud BRASIL, 2007, p. 40). 

Os profissionais que cuidam da saúde das populações no Brasil e que se dedicam ao 

ensino superior parecem apresentar dificuldades em despertar o interesse pela Atenção 

Básica. Isto pode ser explicado, em parte, por experiências do passado, no qual a atuação do 

generalista era considerada como bastante limitada, não sendo efetiva na solução dos 

problemas dos pacientes. Hoje, com os excessos da especialização, o argumento é oposto, 

pois se admite que, uma visão limitada de uma parte do organismo deixa passar despercebidos 

outros problemas colaterais ao objeto da atenção especializada, por vezes até mais sérios e 

determinantes no processo da doença (BRASIL, 2007). 

Na superespecialização, toda a argumentação técnica reunida não alcança o resultado 

que se têm com uma abordagem humana e ética de base populacional. O Ministério da Saúde 

afirma que, ao serem oferecidos cuidados parciais (de especialistas), tem-se um custo superior 

ao que pode ser sustentado pela sociedade, conseqüentemente, um número cada vez menor de 

indivíduos são atendidos e dessa forma estaremos “contribuindo para uma pior situação global 

de saúde” (BRASIL, 2007, p. 42).  

Inverter o modelo assistencial hegemônico no Sistema Único de Saúde é o maior e o 
mais difícil de todos os desafios dos gestores de saúde no Brasil, os quais 
reconhecem na iniciativa do Pró-Saúde uma oportunidade privilegiada de somar 
esforços e alcançar esse objetivo maior [...] é urgente fazermos com que a atenção 
básica seja a mais resolutiva possível, com adscrição de clientela e responsabilidade 
sanitária;  que significa criar as bases para que se desenvolva uma relação de 
confiança entre as famílias e os serviços de saúde, que serão responsáveis por evitar 
que seus clientes adoeçam e por tratando cada um de forma oportuna e adequada 
[...] (BRASIL, 2007, p. 52). 

 

Refletindo sobre esta política, de voltar-se as formações da saúde para o princípio 

generalista, articulado as diversas áreas do conhecimento para o entendimento da 

complexidade da saúde, entende-se a necessidade da comunicação, da capacidade de se 

trabalhar em grupo, do gerenciamento, da eleição de prioridades, da criação de soluções 

inovadoras para as adversidades.  
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Envolta neste cenário de possibilidade real que é o Pró-Saúde, e cuja 

interdisciplinaridade se faz necessária, reforço a importância também do fisioterapeuta,  

mostrando a contribuição que a Fisioterapia pode dar à Atenção Básica, assim como as 

demais áreas do conhecimento científico em saúde. Este estudo nos propiciará a visualização 

de um panorama regional, todavia real, de formação de discentes dos cursos de Fisioterapia e 

numa visão mais otimista, despertar a necessidade de contribuição de todos neste processo de 

construção de nossa profissão e do SUS. 

 

 

2.5 A atenção à saúde com Integralidade 

 

A NOB/RH-SUS de 2005, aponta como atribuição e responsabilidade dos gestores de 

saúde nas três esferas: 

 
“[...] estabelecer mecanismos de negociação intersetorial - saúde/educação - com os 
respectivos gestores da educação ou dirigentes de escolas, para um progressivo 
entendimento com vistas a uma ação integrada e cooperativa; que busque ajustar, 
qualitativa e quantitativamente, a instituição formadora às demandas e necessidades 
do SUS [...] com o estabelecimento e a definição de responsabilidades conjuntas” 
(BRASIL, 2005, p. 44). 

 
 

 Atenção à saúde é tudo o que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo 

as ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento das doenças. No SUS 

segundo o Ministério, o cuidado com a saúde está ordenado em níveis de atenção; que são a 

básica, a de média complexidade e a de alta complexidade, mas, afirma em suas escrituras que 

não se deve considerar um desses níveis de atenção mais relevante que outro, porque a 

atenção à Saúde deve ser integral. O Ministério descreve ainda que devem existir pactos 

regionais, em caso de municípios pequenos, que não tenham todos os níveis de atenção. A 

prioridade para todos os municípios é ter a atenção básica operando em condições plenas e 

com eficácia (BRASIL, 2004).  

Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações e serviços do 

sistema. Somente com todos os níveis de complexidade do sistema atuantes é que se pode 

garantir a integralidade do atendimento à sua população.  



 

 

31

Já a atenção básica à saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde, de acordo com 

o modelo adotado pelo SUS. Trata-se de um conjunto de ações de caráter individual ou 

coletivo, que envolvem a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o 

tratamento e a reabilitação dos pacientes. Ela é o primeiro contato dos usuários com o SUS; 

cabe a ela (atenção básica) proceder aos encaminhamentos dos usuários para os atendimentos 

de média e alta complexidade. Uma atenção básica bem organizada garante resolução de 

cerca de 80% das necessidades e problemas de saúde da população de um município e 

consolida os pressupostos do SUS: eqüidade, universalidade e integralidade (BRASIL, 2004). 

A atenção primária à saúde, também denominada cuidados primários de saúde, em 

Portugal e atenção básica pelo governo do Brasil, foi definida pela Organização Mundial da 

Saúde em 1978 como: 

 
Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a 
um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu 
desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral 
do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas 
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção 
continuada à saúde (OPS, Declaração de Alma-Ata, 1978, p.3). 
 
 
 

 Para Mendes (2001), a fragmentação dos sistemas de serviços de saúde evidente no 

Brasil na atualidade é considerada um dos dilemas do nosso sistema de saúde, pois se 

apresentam caracterizados pela atenção descontínua e forte polarização entre o hospital e o 

ambulatório; hegemonia da atenção hospitalar e pela ausência de uma integração dos pontos 

de atenção à saúde. Além disso, falta-nos um sistema de inteligência que confira organicidade 

ao sistema e aos dados de uma população adscrita.  Esta fragmentação traz muitos problemas 

para os serviços de saúde; os torna ineficazes; não valoriza a gestão de riscos populacionais e; 

atende doentes e não previne as doenças, como preconizado nas diretrizes do SUS.  

Mendes (2001, p.86) cita que “os sistemas integrados de serviços de saúde originam-se a 

partir de três pilares: a medicina baseada em evidência, a avaliação econômica dos serviços de 

saúde e a avaliação tecnológica em saúde”. Os pilares têm o objetivo de redução de incertezas 

acerca da intervenção na saúde da população. As incertezas citadas são responsáveis pelos 
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diferentes julgamentos de como intervir na atenção à saúde (e intervenções impróprias), pois 

em um país ou comunidade não se pode esquecer que existem diferenças na prevalência das 

doenças, preferências culturais por determinados tipos de procedimentos e o padrão estrutural 

e financeiro dos incentivos.  

O Ministério da Saúde define como desafios institucionais para expandir e qualificar a 

Atenção Básica no contexto brasileiro (BRASIL, 2008, p. 1): 

- a expansão e estruturação de uma rede unidades básicas de saúde que permitam a 
atuação das equipes na proposta da saúde da família; 
- a contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com 
reforço as estruturas gerenciais nos municípios e estados; 
- a elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais freqüentes do estado de 
saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da 
regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais; 
- ações que visem o fortalecimento das estruturas gerenciais nos municípios e 
estados com vistas a: programação da atenção básica, supervisão das equipes, 
supervisão dos municípios, supervisão regional, uso das informações para a tomada 
de decisão; 
- revisão dos processos de formação. Educação em saúde com ênfase na educação 
permanente das equipes, coordenações e gestores; 
- a definição de mecanismos de financiamento que contribuam para a redução das 
desigualdades regionais e para uma melhor proporcionalidade entre os três níveis de 
atenção; 
- a institucionalização de processos de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
da atenção básica; 
- ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na 
graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos 
desafios postos pela expansão e qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

 

Inseridos nesta discussão de que a Atenção Básica só será expandida e qualificada com a 

articulação de todos os níveis de atenção e mudanças na graduação e pós-graduação dos 

profissionais de saúde é que discutiremos a Integralidade. 

A Integralidade é um princípio fundamental do SUS. Mesmo que a expressão 

integralidade não esteja explícita no texto constitucional; temos descrita a frase “atendimento 

integral, com prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais” (BRASIL, 1988, art.198). O princípio garante ao usuário uma atenção que 

abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a 

todos os níveis de complexidade do Sistema de Saúde. A Integralidade também pressupõe a 

atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade (inserção social) e não num recorte 

de ações ou enfermidades (BRASIL, 2005).  
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Incorporada ao sistema como princípio, a noção de Integralidade está presente em vários 

níveis das discussões e das práticas na área da saúde. Ela passa pelo comportamento dos 

profissionais isoladamente e em equipe; pelas relações dessas equipes com a rede de serviços 

como um todo; pela formação dos profissionais; pelas políticas públicas e por um desenho 

coletivo de sistema preparado para ouvir, entender e, a partir daí, atender às demandas e 

necessidades das pessoas (PINHEIRO, MATTOS; 2001). 

A Integralidade é um dos pilares da organização da atenção básica em saúde. Um dos 

sentidos da Integralidade é a abordagem do indivíduo levando em conta o contexto familiar e 

social no qual está inserido. Um outro sentido refere-se à organização das práticas de saúde 

integrando ações de promoção, prevenção e reabilitação. No âmbito da organização do 

sistema de saúde, significa ainda a garantia de acesso aos diferentes níveis de complexidade 

da atenção. Outra dimensão importante da Integralidade é a capacidade de oferecer respostas 

ao conjunto de necessidades de saúde de uma comunidade e não apenas a um recorte de 

problemas. Isso caracteriza a atenção básica como a principal porta de entrada - primeiro 

contato - do usuário no sistema de saúde, garantindo a continuidade do cuidado, independente 

da necessidade de acompanhamento pelos outros níveis de atenção (PINHEIRO, MATTOS; 

2001). 

Os integrantes do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde 

(LAPPIS) afirmam o seguinte: 

 

Escuta, cuidado, acolhimento, tratamento digno e respeitoso são algumas idéias que 
certamente participam dos sentidos da Integralidade. Olhar o ser humano como um 
todo, substituir o foco na doença pela atenção à pessoa, com sua história de vida e 
seu modo próprio de viver e adoecer são outras pistas. Reconhecer e lidar com 
diferentes saberes, abrir mão de modelos pré-estabelecidos e se dispor a discutir e 
experimentar os alcances e limites do que pode ser a Integralidade torna-se também 
um caminho. A Integralidade poderia ser encarada exatamente como essa ação 
social de interação democrática entre sujeitos no cuidado em qualquer nível do 
serviço de saúde (PINHEIRO, MATTOS; 2001; p. 44). 

 
 
 

A Integralidade da atenção, no espaço singular de cada serviço de saúde, pode ser 

definida como o esforço da equipe de saúde em traduzir e atender, da melhor forma possível, 

as necessidades de saúde, sempre complexas, mas principalmente, tendo que serem captadas 

em sua expressão individual. Cada atendimento, de cada profissional, deve estar 

compromissado com a maior integralidade possível, sempre, mas também ser realizado na 
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perspectiva de que a integralidade pretendida só será alcançada como resultado do trabalho 

solidário da equipe de saúde, com seus múltiplos saberes e práticas. Uma segunda dimensão 

da integralidade da atenção é o fruto de uma articulação de cada serviço de saúde ou equipe 

de Saúde da Família com uma rede muito mais complexa composta por outros serviços e 

outras instituições não necessariamente do “setor” saúde (BRASIL, 2005).  

A Enfermagem pode ser citada como uma categoria que na antiguidade, desenvolvia 

suas práticas abordando questões pertinentes a outras categorias como: odontologia, 

fisioterapia, nutrição e psicologia; isso porque evidenciava a necessidade de assistir o paciente 

na sua integralidade, mas as unidades de saúde não contavam com estes profissionais como 

parte integrante das equipes de saúde, atualmente se sabe que esta realidade persiste em 

algumas regiões do país, contradizendo as diretrizes da política de assistência á Saúde da 

Família, mas com a participação ativa dos odontólogos, por exemplo, muitas unidades 

agregaram dentistas nas equipes básicas de saúde, o que indica um caminho a ser seguido pela 

categoria dos fisioterapeutas sendo fomentado desde a academia.    

A Integralidade pode ser percebida e até esclarecida analisando dois sentidos: entender o 

cidadão sob a esfera bio-psico-social, esquecendo o modelo biomédico de atenção à saúde e; 

entender as ações como integradas e articuladas, entre os diversos serviços do sistema de 

saúde (SILVA, RIVERA, HORTALE; 2007). Para se “fazer integralidade” é necessário 

efetivar uma rede integrada de serviços, programas, ações e saberes em oposição ao cuidar 

debilitado de quem sofre com os problemas de saúde. O que se pode entender por cuidar 

debilitado? É a divisão do curso de uma doença em partes que não se comunicam; além de 

uma atenção descontínua com forte polarização entre o hospital e o ambulatório. A 

integralidade sugere uma oferta organizada de referência e contra-referência, garantindo a 

atenção à saúde.  

Dentre as práticas de integralidade tem-se o exemplo do Projeto Integrar em Vitória - 

ES. Lá, a Unidade de Saúde da Família é a porta de entrada, local de constituição de vínculos. 

Existem estratégias de acolhimento que oferecem respostas ou encaminhamento. A atenção 

integral é ofertada a gestantes e crianças. Existe integração entre as USFs e os centros de 

especialidades (referência e contra-referência ativa e eficaz). Por fim, as equipes de saúde da 

família coordenam a atenção à saúde da população, estando todo o sistema sob sua 

responsabilidade. 
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Baseado no inciso II do art.198 da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a 

integralidade da atenção como diretriz do SUS e considerando o parágrafo único do art. 3º da 

Lei nº. 8080/90, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social; o MS divulga a Portaria 

1065/GM, de 4 de julho de 2005, que cria os Núcleos de Atenção Integral na Saúde da 

Família (NAISF), com a finalidade de ampliar a integralidade e a resolubilidade da atenção à 

saúde (BRASIL, 2005). 

A Portaria é destinada a toda a população brasileira e à coletividade. Deve ser seguida 

pelos gestores em saúde do Brasil e pelas equipes da Saúde da Família de acordo com suas 

possibilidades e necessidades. O documento se aplica a todos os profissionais de saúde do 

país com destaque aos profissionais que comporão os Núcleos como: nutricionista, 

profissional de educação física, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo. A lei é de interessa de toda a população brasileira, em especial 

aos usuários do Sistema Único de Saúde. 

O documento trata-se de uma portaria do MS que entra em vigor em 04/07/2005 

disponível desde então em documentos oficiais do governo e acessível a toda a população 

através do Portal Saúde do Governo Federal. A portaria passou a ser conhecida a partir de sua 

publicação; sendo que podem ser encontrados registros on line com data de novembro de 

2004 escritos pelo MS – Secretaria de Atenção a Saúde. O documento, cujo conteúdo retrata o 

estudo e a elaboração das diretrizes iniciais para avançar na qualificação do trabalho das 

equipes de Saúde da Família; nove meses mais tarde, consolidou a discussão e as metas e deu 

origem a esta portaria. 

Em seus artigos é determinado que os núcleos sejam constituídos por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, compondo com os profissionais da Saúde da Família uma 

equipe que atue em um território definido, compartilhando a construção de práticas em saúde 

frente aos problemas identificados.  É estabelecido que o município pode implantar o Núcleo 

de Atenção Integral na Saúde da Família com todas as quatro modalidades ou optar pela 

implantação de cada modalidade separadamente, a partir das necessidades locais de saúde e 

da disponibilidade de recursos. A composição das diversas modalidades deve respeitar as 

definições a seguir: I. Alimentação/Nutrição e Atividade Física - nutricionista, profissional de 

educação física e instrutor de práticas corporais; II - Atividade Física - profissional de 

educação física e instrutor de práticas corporais; III - Saúde Mental - psicólogo, psiquiatra, 
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terapeuta ocupacional e assistente social, sendo obrigatória a presença do psicólogo ou de 

psiquiatra e de pelo menos mais um profissional entre os mencionados; IV - Reabilitação - 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, sendo obrigatória a 

presença do fisioterapeuta e de pelo menos mais um profissional entre os mencionados. A 

portaria inda sugere que o MS financie a implantação dos Núcleos de Atenção Integral na 

Saúde da Família nos municípios com população igual ou superior a 40 mil habitantes; exceto 

nos municípios situados nos estados da Amazônia Legal, onde o financiamento será destinado 

aqueles com população igual ou superior a 30 mil habitantes. Para fins de financiamento, um 

NAISF para cada 9 a 11 equipes da Saúde da Família, optando por implantar uma, duas, três 

ou as quatro modalidades, de acordo com suas possibilidades e necessidades; sendo que, para 

os municípios da Amazônia Legal, a proporção é de um NAISF para cada 7 a 9 equipes da 

Saúde da Família (BRASIL, 2005). 

Através desta portaria pode-se entender que a Saúde da Família é a estratégia adotada 

pelo Ministério da Saúde para a organização do SUS, a partir da atenção básica em saúde e 

que, as ações de atenção básica em saúde devem ser desenvolvidas por todos os municípios 

como um componente essencial para a garantia de acesso a serviços de saúde de qualidade. O 

Brasil necessita de ações de promoção, prevenção e reabilitação para que possa alcançar a 

integralidade e resolubilidade da atenção em saúde. Entende-se que, alimentação e nutrição, 

atividade física e práticas corporais, saúde mental, serviço social e reabilitação são áreas 

imprescindíveis para a efetivação do cuidado integral em saúde.  

A estratégia funcionou desde sua publicação? Foi implantada? Nestes quase três anos de 

NAISF foi possível ver a atuação do fisioterapeuta? 

Foi encontrado somente um relato em anais científicos da atuação da Fisioterapia no 

NAISF em Sobral (CE). Lá, as atividades dos NAISF acontecem em todos os Centros de 

Saúde da Família de Sobral, sob a Coordenação da Secretaria da Saúde e Ação Social, onde 

profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, 

farmacêuticos, nutricionistas e fonoaudiólogos atuam nas ações de prevenção de doenças e de 

promoção da saúde junto às equipes do Programa Saúde da Família. O município de Sobral 

implantou cinco Núcleos de Atenção Integral. As novas reflexões sobre as práticas de saúde 

integral encontravam um espaço privilegiado para a reflexão e a construção dessa nova práxis: 

os territórios da Saúde da Família. As visitas ao território apontavam sempre uma nova 

realidade, novos problemas de saúde, novas articulações da comunidade, descobertas de 
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aspectos culturais da comunidade até então não identificados. Isso instigava os profissionais a 

acompanharem a dinâmica do território, tendo de construir ou reconstruir novas formas de 

pensar as ações em saúde (VÉRAS et. al, 2007).  

Existe a necessidade de comunicação entre os profissionais de saúde, que os incentive a 

negociar, integrar os serviços, abdicar dos territórios restritos de suas competências e 

habilidades; possibilitando a criação e fortalecimento de novos espaços com ações e saberes 

articulados. A Integralidade traduz o envolvimento e a doação de todos, requer 

comprometimento, discussão, mudança, compartilhamento, gerenciamento, responsabilidade, 

ação, auxílio e avaliação (SILVA, RIVERA, HORTALE; 2007). 

A saúde é uma questão humana que deve ser compartilhada por todos os segmentos 

sociais. As condições de vida e de trabalho qualificam de forma diferenciada a maneira pela 

qual as classes e seus segmentos pensam, sentem e agem a respeito dela. A saúde e a doença 

envolvem uma complexa interação entre os aspectos físicos, psicológicos, sociais e 

ambientais da condição humana. Qualquer ação de planejamento, prevenção ou tratamento 

precisa estar atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se dirige 

(MINAYO, 2004). 

 

 

2.6 A proposta e implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

 

Pouco se falou (e se publicou) ao longo destes quase três anos sobre os núcleos de 

atenção integral na saúde da família. Se foram implantados por seus gestores locais de saúde 

nos municípios, as experiências não foram ainda compartilhadas. Em janeiro deste ano (2008) 

o ministro da Saúde, José Gomes Temporão autorizou a implementação dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) com o intuito de reunir profissionais de diversas áreas no 

atendimento à população. A proposta é a mesma. A única diferença visível (além da 

nomenclatura) é que a nova proposta (NASF) define o “apoio” a atenção básica dentro de um 

mecanismo de referência e contra-referência e que eles (os núcleos) não constituem a porta de 

entrada do sistema. Será algo diferente do que temos hoje? Os usuários do sistema, não 

atendidos em sua integralidade, são orientados a procurar serviços conveniados ao sistema 
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único de saúde como clínicas de Fisioterapia, centro de atenção psico-social, assistência social 

da prefeitura... 

Na portaria ministerial nº 154, publicada no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 

2008 é definido que municípios podem dar início ao projeto de criação dos NASFs para 

atender a população local. Os núcleos integram o “Mais Saúde”, plano estratégico de saúde 

lançado em dezembro de 2007 e que contém ações para a ampliação da assistência e 

qualificação do Sistema Único de Saúde até 2011. 

Entre as inúmeras ações, os NASFs devem: desenvolver atividades físicas e práticas 

corporais; proporcionar educação permanente em nutrição; contribuir para a ampliação e 

valorização da utilização dos espaços públicos de convivência; implementar ações em 

homeopatia e acupuntura para a melhoria da qualidade de vida; promover ações 

multiprofissionais de reabilitação para reduzir a incapacidade e deficiências, permitindo a 

inclusão social; atender usuários e familiares em situação de risco psico-social ou doença 

mental; criar estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool; e 

apoiar as equipes do SF na abordagem e na atenção aos agravos severos ou persistentes na 

saúde da população, entre outras ações. 

Segundo a portaria, as atividades dos profissionais de cada núcleo devem identificar, em 

conjunto com a as equipes do SF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem 

adotadas com cada área coberta. Faz parte da estratégia de atuação dos núcleos promover a 

saúde e a qualidade de vida, como estratégia de prevenção de doenças. Por essa razão, 

destaca-se a importância da atuação multiprofissional, com fisioterapeutas, professores de 

Educação Física e nutricionistas, dentre os outros.  

Sinto dificuldades em compreender de que forma os integrantes dos NASFs assumiriam 

a sua postura enquanto agentes promotores de saúde, uma vez que continuarão desconhecendo 

a realidade das populações locais, envoltos em suas jornadas duplas (e até triplas) de trabalho, 

dentro de seus espaços reservados e fechados de “atendimento”; nas quais não consigo 

enxergar a integralidade. Isso é atenção básica à saúde? 
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2.7 História da Fisioterapia e sua inserção na saúde coletiva 

 

A Fisioterapia é uma ciência tão antiga quanto o homem. Surgiu com as primeiras 

tentativas de nossos ancestrais de diminuir uma dor esfregando o local dolorido e evoluiu ao 

longo da história da humanidade com a sofisticação, principalmente das técnicas de exercícios 

terapêuticos, que eram largamente utilizados na recuperação dos soldados feridos na Grécia 

antiga e como ginástica de manutenção da saúde em Esparta. Na China e na Índia antigas (de 

5000 anos atrás), as formas de ginástica terapêutica desenvolveram-se rapidamente e foram 

muito utilizadas na prevenção e na cura de doenças. Os egípcios e persas praticavam a 

cinesioterapia, ou terapia por movimentos. A hidroterapia também tem uma longa trajetória; 

Roma, uma abundante estância termal, abrigou, no auge do seu império, casas de banho com 

mais de 1.600 salas. Há três mil anos, a termoterapia já era praticada por egípcios, judeus e 

chineses. Mais tarde, as descobertas da ciência possibilitaram o surgimento de novas áreas, 

como a eletroterapia, a mecanoterapia e a radioterapia (GAVA, 2004). 

A Fisioterapia como profissão nasceu em meados do século XX, quando as duas guerras 

mundiais causaram um grande número de lesões e ferimentos graves que necessitavam de uma 

abordagem de reabilitação para reinserir as pessoas afetadas novamente em uma vida ativa. 

Inicialmente executada por voluntários nos campos de batalha, a Fisioterapia acompanhou as 

grandes mudanças e transformações do século XX e os profissionais souberam agregar novas 

descobertas e técnicas às suas práticas, sofisticando e desenvolvendo uma ciência própria e um 

campo específico de atuação. Graças ao trabalho incansável desses pioneiros, a Fisioterapia de 

hoje na maior parte do mundo é uma profissão autônoma, que age em solidariedade com as 

demais profissões de saúde na tentativa penosa de minimizar os sofrimentos humanos 

(ALMEIDA, 1999). 

Historicamente, porém, as pessoas doentes não recebiam atenções dos governos, muito 

menos no que se referia à sua reabilitação. Desde a Grécia e Roma antiga, só importavam as 

pessoas sadias. Foi só depois da Revolução Industrial, quando as indústrias surgiram e 

precisavam de mais mão-de-obra, que se começou a pensar também nos enfermos e apareceu 

a necessidade de reabilitá-los.  

A Fisioterapia aproxima-se de todas as outras profissões da saúde em seus objetivos que 

são: prevenir, promover e restaurar a saúde das pessoas, mas; diferencia-se de todas as outras 
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em seu enfoque particular que é sobre a saúde funcional, ou seja, a saúde da função e do 

movimento dos órgãos do corpo e também em seus métodos. A profissão não se utiliza de 

medicamentos ou cirurgias, mas sim, de uma série de técnicas e métodos que lhe são próprios 

e que incluem os usos dos exercícios terapêuticos, dos aparelhos geradores de correntes 

elétricas terapêuticas, das propriedades da água, do calor e do frio, entre outros. 

Entende-se por Fisioterapia, uma profissão da área da saúde, que presta serviços a 

pessoas e populações com o intuito de desenvolver, manter e restaurar o movimento e a 

capacidade funcional, durante todo o ciclo de vida (infância, idade adulta e velhice). A 

Fisioterapia visa identificar e maximizar o potencial para os movimentos e para as funções, 

objetivando a saúde de todos; visto que a possibilidade de realizar movimentos completos e 

funcionais também são significados de ser saudável. Os fisioterapeutas usam conhecimentos e 

habilidades que lhe são próprias e únicas, buscando sempre uma prática determinada pelos 

princípios da promoção, prevenção, cura e reabilitação da saúde (WCPT - Word 

Confederation for Physical Therapy, 1999). Reforçando a conceituação de “saúde” da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), é importante destacar que a presença de saúde não 

está relacionada somente com a ausência de doença. 

Cientificamente a Fisioterapia tem engrandecido conhecimentos e experiências diversas, 

resultantes de investigações e pesquisas teóricas e práticas nas suas diferentes áreas de 

atuação. Outro fato a destacar é a sua natureza de ciência biopsicossocial, caracterizando-a 

como área de estudo e atuação que promove e possibilita uma interface com várias outras 

profissões da área de saúde (ALMEIDA, 1999).  

É notória a contribuição que a Fisioterapia vem dando ao campo da saúde em nosso país, 

devido à sua versatilidade, dinamicidade e principalmente necessidade. Hoje, os 

fisioterapeutas se destacam em suas atuações, em seus acolhimentos, em suas práticas, em 

suas pesquisas e principalmente em suas buscas incessantes em oferecer uma atenção à saúde 

com qualidade e dignidade. Para tanto se faz necessário que a assistência da Fisioterapia nas 

comunidades seja instigada no alicerce das políticas públicas de saúde, já que a demanda dos 

atendimentos hoje se demonstra reprimida.  

Schwingel (2002) afirma que de todas as diretrizes e princípios do SUS a integralidade 

da atenção, é aquela com maior impacto sobre a atuação do fisioterapeuta. Segundo ele, para 



 

 

41

alcançarmos um trabalho que se delimite pela integralidade precisamos fazer: a 

prevenção/promoção, a recuperação, a pesquisa e a educação em saúde.  

O fisioterapeuta deve agir antes da manifestação de agravos ou queda nas condições 

gerais de vida ou prejuízos na qualidade de vida; buscando sempre a autonomia dos cidadãos e 

o restabelecimento de suas vidas sociais, familiares e profissionais (SCHWINGEL, 2002). 

A literatura sobre a atuação da Fisioterapia na saúde coletiva no Brasil é escassa. Sabe-

se que a inserção desse profissional na estratégia Saúde da Família iniciou no ano de 1999 em 

Sobral (CE) com o fisioterapeuta prestando serviço de visitas domiciliares com uma carga 

horária de vinte horas semanais (VÉRAS, 2002).  

O projeto cresceu e a partir de abril de 2000 mais uma fisioterapeuta foi admitida em 

horário integral para auxiliar 12 equipes de PSF. Utilizando-se dos diagnósticos das 

comunidades, eram elaborados planos de ação que contavam com atendimentos coletivos, 

visitas domiciliares, atividades educativas em geral e alguns atendimentos individuais 

(VÉRAS, 2002). 

Freitas (2002) relata que, em julho de 2000, foi criado o estágio supervisionado de 

Fisioterapia em Saúde Coletiva do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (MG). O autor conta que o grande número de pacientes acamados e as mais 

diversas necessidades identificadas fizeram surgir um projeto que favorecesse a atuação de 

mais fisioterapeutas; uma vez que a demanda era muito maior que a capacidade de 

atendimento realizado no referido estágio. O projeto contava com a participação de um 

professor (fisioterapeuta) efetivo da universidade, atuando como coordenador e mais seis 

acadêmicos do curso de Fisioterapia, que trabalhavam com uma população estimada de 8.500 

pessoas e duas equipes de PSF. Freitas declara que as ações integradas com as equipes 

garantiram maior resolubilidade nos atendimentos. 

Outra experiência, dessa vez no município de Quixadá (CE) também foi publicada. 

Intitulado “Fisioterapia na Comunidade”, o projeto contou com a participação de 

fisioterapeutas que atuaram na comunidade entre os meses de agosto a dezembro de 2000. Os 

atendimentos resultaram na redução da incidência de infecções respiratórias agudas em 

crianças menores de dois anos de idade; redução geral das internações hospitalares por 

pneumonia em crianças menores de cinco anos; redução significativa da pressão arterial 

média em 31 hipertensos; redução nos níveis de glicemia em 43 diabéticos; correção dos 
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desvios posturais em 72 pacientes; melhoria nas condições funcionais dos cardiopatas; 

melhorias do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças afetadas dentre outras melhoras 

nas condições de vida da população atendida (SILVA, 2002). 

Além das experiências citadas, vale ressaltar o papel do fisioterapeuta na preparação e 

apoio às gestantes, onde podemos atuar na melhora do condicionamento físico das mães, além 

de ensiná-las técnicas de relaxamento, alongamento, respiração e treinos específicos para o 

momento do parto. Sem esquecermos das orientações gerais importantes no pré-parto e 

puerpério. 

A ergonomia também faz parte da rotina do fisioterapeuta. Desenvolver estratégias que 

objetivem a satisfação laboral dos trabalhadores, modificar e adaptar espaços de trabalho, 

orientar posturas corretas, implantar e desenvolver programas de ginástica laboral prevenindo 

as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho é função também do fisioterapeuta. 

Atendimentos fisioterapêuticos podem diminuir a probabilidade de infecções 

respiratórias, úlceras de decúbito e deformidades posturais a pacientes acamados através de 

orientações de posições no leito, exercícios e cuidados que podem contribuir para uma melhor 

qualidade de vida destes e de suas famílias. 

Hipertensos e diabéticos carecem de orientações quanto ao autocuidado, alimentação e 

benefícios da atividade física. E não basta instruí-los. É preciso elaborar com eles planos de 

atividades que contemplem a geografia do local onde vivem, seu tempo disponível, o apoio ou 

não de familiares ou amigos e que se adequem a suas preferências e estilos de vida. 

As infecções respiratórias e a asma, comuns na infância podem ser amenizadas com o 

apoio da Fisioterapia. Treinos respiratórios, fortalecimento, alongamento e propriocepção de 

músculos funcionais da respiração podem ser realizados. A higiene brônquica é fundamental e 

o controle respiratório durante as atividades de vida diárias e durante as crises pode ser 

trabalhado em pacientes asmáticos, com ótimos resultados. E se isso puder ser realizado na 

companhia da mãe ou do responsável certamente trará confiança e tranqüilidade necessárias 

aos períodos de crise. 

Sabe-se da importância do acompanhamento às etapas do desenvolvimento neuro-psico-

motor de crianças nos primeiros anos de vida. Os fisioterapeutas podem ensinar familiares e 

cuidadores a identificar as etapas normais no desenvolvimento infantil e quando necessário, 
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aplicar os estímulos adequados. Modificações ambientais e na conduta do cuidador aliadas a 

intervenção precoce são fundamentais para a prevenção de deficiências. 

Não podemos esquecer da terceira idade, salientando a carência desta população a cerca 

de orientações que possam prevenir as complicações decorrentes da idade; como adaptações 

domésticas, vestimenta e órteses adequadas, prescrição de exercícios, cuidados nutricionais. 

Auxiliar na formação de grupos de dança, jogos, atividades físicas, lazer e integração. Mantê-

los independentes é proporcioná-los prazer e qualidade de vida!  

No interior do Rio Grande do Sul algumas unidades de saúde onde os acadêmicos de 

fisioterapia desenvolvem sua prática, se tem como experiência o diferencial da qualidade de 

vida da comunidade, pois entendiam as necessidades bio-psico-social da clientela, 

justificando ao município (gestores) a contratação permanente de um fisioterapeuta nas 

unidade de saúde. 

Schwingel (2007) afirma que discutir o papel dos diferentes agentes de transformação 

social é algo fundamental para a cristalização desta “utopia possível que é o SUS”. Até que 

ponto o fisioterapeuta e sua prática impactam nas condições sócio-sanitárias da grande massa 

da população?  

Descreve-se a seguir o fisioterapeuta enquanto agente e promotor da saúde (atenção 

básica). 

Se levarmos em conta o que diz Alma-Ata, este questionamento é facilmente 

respondido. Nosso papel é o mesmo do agente de saúde, da enfermeira, do “médico do 

postinho”, da professora da escola, do presidente da associação de moradores, da assistente 

social da prefeitura. Nós, todos nós, temos o papel de zelar pela integridade física, mental e 

social dos seres humanos. Além de ser um dever, é um direito humano participar do 

planejamento e execução de seus cuidados de saúde. Segundo a declaração toda a população 

mundial tem direito a um nível de saúde que a permita levar uma vida social e 

economicamente produtiva. Para isso precisam existir adequadas medidas sanitárias e sociais 

e cabe a todos os profissionais envolvidos neste contexto esta prática de atenção básica a 

saúde.  

A promoção da saúde se entende, mas não se resume a: educação em saúde; nutrição 

adequada; suprimento de água de boa qualidade e saneamento básico; cuidados de saúde 
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materno-infantil (aonde se inclui planejamento familiar); imunização contra doenças 

infecciosas; prevenção e controle de endemias; tratamento apropriado a doenças e lesões 

comuns; fornecimento de medicamentos essenciais; promoção da autoconfiança; incentivo a 

participação no planejamento, organização e uso dos recursos disponíveis na 

operacionalização dos cuidados da saúde. Alma-Ata reforça ainda que todos os sistemas 

(educação, comunicação, habitação, indústria, agropecuária, produção de alimentos e obras 

públicas) devem estar envolvidos nos cuidados primários da saúde (OPS, 1978). 

Não se dedicar e não entender os princípios da atenção básica à saúde é retroceder no 

reconhecimento profissional dos fisioterapeutas. Nosso juramento profissional invoca 

assegurar aos “pacientes” o bem-estar físico, psíquico e social usando o conhecimento 

científico e os recursos técnicos. O Brasil ainda é muito carente, nossas necessidades de saúde 

são imensas e as condições de vida da população brasileira são muito ruins. Se esperarmos 

pela política, pelos gestores das finanças, por nossos colegas que integram as equipes de 

saúde da família vamos ver o Brasil crescer a passos lentos (ou nem isso).  

Os fisioterapeutas, precisam ouvir, prioritariamente, entender e atender as necessidades 

básicas de saúde da coletividade. E por que não sermos políticos? Por que não gestores? Por 

que não auxiliamos na construção das leis? Por que permanecemos apagados e pode-se dizer 

que ainda esquecidos dentro de nossas clínicas privadas, dentro das universidades nas quais 

lecionamos, dentro dos hospitais cuja atividade resume-se a recuperação e reabilitação? 

Em Brasília, no mês agosto de 2007, organizado pela ABENFISIO (Associação 

Brasileira de Ensino em Fisioterapia) com o apoio do COFFITO (Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e Ministério da Saúde aconteceu o do I Conafisc - 

Congresso Nacional de Fisioterapia na Saúde Coletiva. O evento teve a participação de mais 

de 300 fisioterapeutas, além de técnicos do Ministério da Saúde, lideranças do movimento 

sanitário, presidentes de CREFITOS (Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional), executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia e profissionais 

fisioterapeutas militantes em defesa do SUS e da Fisioterapia dentro do sistema 

(ABENFISIO, 2008). O tema do evento foi “Fisioterapia, saúde coletiva e integralidade na 

atenção à saúde: desafios para uma saúde ao alcance de todos”. Segundo os organizadores do 

evento, um dos objetivos seria apontar estratégias para o ajuste do processo de formação 

acadêmica em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a 

ampliar o contingente de profissionais no sistema de saúde brasileiro. Relatos de participantes 
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ligados a universidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul definiram o 

Congresso como um “marco histórico para a Fisioterapia”.  

Temos visto uma participação mais “efetiva” dos órgãos que regulamentam a 

Fisioterapia e também dos profissionais envolvidos com as políticas e comprometidos com a 

consolidação do SUS. O Congresso foi prova disso e ele parece ter sido uma oportunidade de 

analisar e debater a importância da participação da profissão na Atenção Básica. Ao meu ver 

uma participação ainda modesta, mas em crescimento. Além disso, podemos dizer que estes 

espaços de discussão tendem a colaborar com a construção do perfil do profissional que 

atenda os princípios do SUS e, sobretudo, as necessidades da população.  

O cenário nacional aponta para modificações e reinserções, mas é preciso assumir de 

frente as dificuldades. Talvez uma saída seja, buscar os docentes dos cursos de Fisioterapia 

(como este estudo) e propor, caso necessário, capacitação para o SUS/PSF. Acredita-se 

também o que comentam Da Rós e Silva (2007) ainda que as dificuldades não sejam 

características exclusivas desta ou daquela universidade, provavelmente tal reflexão servirá 

também para outros cursos com problemas semelhantes. 

 

 

2.8 A formação do fisioterapeuta 

 

No Brasil, a formação do fisioterapeuta iniciou-se dentro da Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo no ano de 1929, mas apenas em 1951 foi criado o primeiro curso para formação 

de fisioterapeutas, denominados técnicos, e tinha a duração de um ano. Na década seguinte, 

para uma melhor adequação, devido ao aumento pela procura dos profissionais, o curso 

passaria a ter a duração de dois anos. Com a fundação, em 1959, do Instituto Nacional de 

Reabilitação no Rio de Janeiro, começaram a se formar os primeiros profissionais 

fisioterapeutas no país. Em 19 de agosto de 1959, na cidade de São Paulo, foi fundada a ABF 

(Associação Brasileira de Fisioterapia) com o objetivo de unificar a classe profissional, 

divulgar a profissão, promover o aperfeiçoamento profissional, estimular o intercâmbio 

científico e a criação de novos cursos. A entidade teve uma participação muito importante no 

processo de reconhecimento e legalização da profissão e nas mudanças curriculares dos cursos 

de Fisioterapia no Brasil. (REBELLATO, BATOMÉ, 2002).  
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No ano de 1963, conforme parecer 388/63, do Conselho Federal de Educação, o 

fisioterapeuta passa a ser caracterizado como auxiliar médico, só podendo trabalhar sob a 

orientação e responsabilidade do mesmo, eram chamados Técnicos em Fisioterapia. Conforme 

portaria 511/64 do Conselho Federal de Educação, em 1964, foi estabelecido o primeiro 

currículo mínimo para a formação de técnicos em Fisioterapia. O tempo de duração fora 

aumentado para três anos, e o curso era composto pelas matérias: Fundamentos da Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, Ética e História da Reabilitação, Administração Aplicada, Fisioterapia 

Geral e Fisioterapia Aplicada (COFFITO, 2001). 

Em 1969, conforme decreto lei 938/69, a Fisioterapia foi reconhecida como um curso de 

nível superior. Em seu artigo 1°, assegura o exercício da profissão do fisioterapeuta; no artigo 

2°, reconhece-o como profissional de nível superior; no artigo 3°, determina ser sua atividade 

privativa a execução de métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Para esta regulamentação criou-se o 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e Conselhos Regionais 

(CREFITOs) conforme a Lei 6316 de 17 de dezembro de 1975. O COFFITO assumiu a função 

de legislar, estabelecendo o código de Ética (Resolução nº. 10/78) normalizando a profissão e 

a atuação do fisioterapeuta. Aos CREFITOs couberam a função de legalizar e fiscalizar o 

exercício profissional (COFFITO, 2001). 

Em 1983, o Conselho Federal de Educação, através da resolução nº. 04 de 28 de 

fevereiro de 1983, edita o currículo mínimo para a Fisioterapia com 4 anos letivos. O 

conteúdo foi dividido em quatro ciclos, composto pelas seguintes matérias: biológicas; de 

formação geral; pré-profissionalizantes e profissionalizantes. Esse currículo mínimo vigorou 

até 1996, quando o MEC através da Lei de Diretrizes e Bases estabeleceu novas regras, dando 

autonomia para as universidades elaborarem seus currículos (BRASIL, 2002). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação conhecida como LDB 9394/96, estabelece 

diretrizes gerais para a educação no Brasil, flexibilizando os currículos. Em dezembro de 

1997, a secretaria de ensino superior do MEC convocou as Instituições de Ensino Superior 

(IES), para apresentarem propostas de diretrizes curriculares para os cursos de graduação. 

Durante os anos de 1998 e 1999, as entidades de classe e governamentais (COFFITO e 

CREFITOS), coordenadores de cursos, docentes, discentes e profissionais interessados, foram 

convocados para debater e propor ao MEC as diretrizes gerais que deveriam nortear o ensino 

da Fisioterapia no Brasil (COFFITO, 2001). 
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Em 19 de fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia através da Resolução 

CNE/CES Nº. 4 (Resolução CNE/CES 4/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 2002, seção 

1, p. 11) na qual merece destaque seu artigo 5º: 

A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 
específicas:  
 
I -  respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
II -  atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 
promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 
III -  atuar multiprofissionalmente,  interdisciplinarmente e transdisciplinarmente 
com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, 
de cidadania e de ética; 
IV -  reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma 
a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
V -  contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das 
pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, 
sociais, econômicas, ambientais e biológicas; 
VI -  realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, 
solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares 
que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar 
as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as 
disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, 
estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta 
fisioterapêutica; 
VII -  elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção 
fisioterapêutica, considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, 
filosóficas éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do 
fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação 
profissional seja necessária; 
VIII -  exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 
como uma forma de participação e contribuição social; 
IX -  desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de 
saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no 
âmbito de sua competência profissional; 
X -  emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
XI -  prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus 
familiares sobre o processo terapêutico; 
XII -  manter a confidencialidade das informações, na interação com outros 
profissionais de saúde e o público em geral; 
XIII -  encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais 
relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da 
equipe de saúde; 
XIV -  manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à 
atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 
XV -  conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 
acadêmicos e científicos; 
XVI -  conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 
Fisioterapia; 
XVII - seus diferentes modelos de intervenção. 
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Parágrafo único. A formação do Fisioterapeuta deverá 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.  
 

Os fisioterapeutas ainda carregam o “estigma da reabilitação”, advindo do processo 

histórico da fisioterapia e da sua formação acadêmica, que até recentemente não contemplava 

ações articuladas com os setores da saúde pública (BRASIL, et al. 2005). “Mais do que 

recuperar e curar pessoas é preciso criar condições necessárias para que a saúde se 

desenvolva” (BARROS, 2002, p.20).  

A estrutura flexneriana de nossos currículos dificulta a integração entre as diversas 

disciplinas básicas e clínicas/profissionalizantes. “O caráter biologicista transforma o 

profissional num técnico e o paciente num objeto de intervenção e estudo, sem personalidade 

e sem alma” (CUTOLO, SANTOS, 2004, p. 37).  

O Relatório Flexner escrito pelo educador americano Abraham Flexner foi o resultado 

de uma avaliação de escolas médicas americanas e do Canadá em 1910. Suas principais 

características baseavam-se na necessidade do conhecimento experimental e proveniente de 

pesquisa, privilegiando o laboratório e o hospital como premissa para o aprendizado. A pessoa 

humana passou a ser vista como um mero sujeito do processo terapêutico, um objeto de 

estudos e consumidora de tecnologias, reduzindo-a a apenas um organismo biológico 

(FLEXNER, 1910). Os médicos passaram a ser vistos como simples prestadores de serviços, 

como outros profissionais presentes na sociedade. Deveriam estar sempre em busca de 

avanços científicos e tecnológicos.  

A partir daí surgiram as buscas por especializações excessivas, o ensino se tornou 

desumanizado e a prática profissional voltada a atenção terciária à saúde, na constante 

tentativa de se resolver os "problemas de doença". Cutolo e Delizoicov (2003) afirmam que 

como a formação docente é especializada, a imagem de indivíduo e o atendimento de seus 

problemas têm origem topográfica. O indivíduo é encarado como resultado da soma das 

partes. Os autores afirmam ainda que a supervalorização da tecnologia que ocorreu na 

medicina aproximou o paciente das máquinas e o afastou dos médicos, o exame físico tem 

sido substituído pelo procedimento. 

Segundo Ronzani e Ribeiro (2003) a valorização da especialização advinda do Relatório 

Flexner fez com que as abordagens dos pacientes ou das doenças também fossem 
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compartimentadas e descontextualizadas, acarretando tarefas bem delimitadas e padronizadas. 

A noção de procedimentos característicos do modelo flexneriano acarretou um distanciamento 

e a pouca preocupação com a singularidade de cada pessoa atendida. Então, somada à prática 

excessivamente especializada, a divisão da ação médica por meio de procedimentos terminou 

por despersonalizar a relação médico-paciente. 

Podemos dizer que a Fisioterapia advém da Medicina, como uma forma de minimizar os 

desconfortos das pessoas e na qual a Medicina parecia não se preocupar. Nossos currículos e 

nossa formação também são baseados na influência flexneriana com o ensino fragmentado e 

especializado. Somos formados para tratar da doença e da incapacidade e para cada grupo de 

necessidades temos terapias específicas; das quais podemos citar: eletroterapia para 

Fisioterapia em Ortopedia, cinesioterapia para Fisioterapia em Neurologia, e higiene 

brônquica para Fisioterapia Cardio-respiratória. 

Como fisioterapeuta entendo a necessidade de ouvir, observar e entender as reais 

necessidades da população; contudo, o caráter curativo e reabilitador de nossa formação 

tornam difícil esta tarefa. Nós enxergamos a doença e o agravo, e nos concentramos na 

melhor forma de recuperá-los e até preveni-los, às vezes esquecendo de ouvir se é realmente 

isso que nosso cliente deseja ou precisa naquele momento. 

 Nossa formação é baseada em estudos e práticas que ao longo dos anos nos ensinaram a 

manipular, medir, forçar, direcionar. Aprendemos a reabilitar muito bem, mas não fomos 

incentivados a observar as necessidades básicas de uma população. A subjetividade está 

presente em nossa prática de acolhimento e atendimento, porém, extraí-la e lidar com ela está 

ainda distante de nossas habilidades.  

A necessidade da participação dos profissionais da saúde na construção de um modelo 

de atenção integral à saúde está cada vez mais latente, mas para isso deverão ser formados 

com o olhar e o entendimento de cuidados integrais. Todavia, o que se observa na formação 

acadêmica atual é que essa prática não está contemplada, pois os profissionais estão 

direcionados para atividades predominantemente curativas e reabilitadoras. Há uma escassez 

de documentos tanto oficiais (dos ministérios) como da própria categoria profissional 

indicando de atuação do fisioterapeuta na equipe família ou mesmo no SUS. 
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Segundo Félix (2005) a grande dificuldade de inserção dos fisioterapeutas na atenção 

básica à saúde explica-se pela história da profissão e pelo caráter ainda reabilitador da 

formação dos docentes, egressos e discentes.  

Entendemos como necessária e urgente uma readequação nos projetos políticos 

pedagógicos das universidades que oferecem cursos de Fisioterapia para contribuir na atenção 

básica uma vez que hoje, não possuímos somente uma demanda reprimida de pacientes a 

espera da contribuição do fisioterapeuta, mas também uma demanda reprimida de egressos, 

que insistem em brigar pelos espaços de reabilitação privados e não percebem o SUS como 

realidade presente e futura de atuação e desempenho profissional. 
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3  PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo será descrito o caminhar metodológico utilizado neste estudo com o 

intuito de atingir os objetivos propostos. Inicia-se com uma breve descrição da pesquisa 

qualitativa, justificando a escolha. Ainda neste capítulo será esclarecido como a amostra 

intencional de informantes foi selecionada e como foi a trajetória das visitas nas universidades 

envolvidas no estudo.  

 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa requer abertura, flexibilidade, capacidade de observação e de 

interação entre os investigadores e os atores sociais envolvidos. O material primordial é a 

palavra, que expressa a fala cotidiana, nos discursos e nas relações afetivas e/ou técnicas. 

Neste método, procura-se interpretar o conteúdo das falas, ultrapassando a mensagem e 

conhecendo significados latentes (MINAYO, 1999). 

Minayo (2004) afirma ainda que estudos de metodologia qualitativa trabalham com um 

universo de significados, motivos, crenças, valores; os autores que optam por esta 

metodologia de estudo não se preocupam em quantificar, mas, sim, compreender e explicar a 

dinâmica das relações sociais. Utilizam como ferramenta de análise a vivência, a experiência 

e a fala, para compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana 

objetiva.  

Hoje, a questão do homem enquanto ator social ganha corpo e faz emergirem, com 
toda a sua força, as ciências sociais que se preocupam com os significados. Trata-se 
de uma ênfase própria de nosso tempo em que se fortifica a introspecção do 
homem, a observação de si mesmo e se ressaltam questões que antes passavam 
despercebidas[...] (MINAYO, 2004, p.33). 
 
 

Iniciou-se a pesquisa com uma análise documental que segundo Moreira (2005) trata-se 

de uma identificação, verificação e apreciação de documentos para fins de conhecimento. Ela, 

segundo a autora, na maioria das vezes é qualitativa, verifica o conteúdo e o teor do material 

selecionado para análise e processa-se a partir de semelhanças e diferenças descobertas por 

meio de exames detalhados dos materiais. 



 

 

52

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema (LÜDKE, ANDRÉ; 1986). 

No avanço deste percurso metodológico usando como alicerce a pesquisa qualitativa, 

chegaremos à outra técnica utilizada para a coleta de dados deste estudo: a entrevista. 

Segundo Duarte (2005) a entrevista é um recurso metodológico que busca recolher respostas a 

partir da experiência subjetiva de um informante, selecionado por deter informações que se 

deseja conhecer. A partir desta definição entendo que o objetivo da entrevista é obter 

elementos para que se possa conhecer e compreender uma situação, um sentido, um 

significado, uma percepção, ou seja, o que se espera de um estudo qualitativo. 

 

 

3.2  Sujeitos da Pesquisa 

 

Segundo Duarte R. (2002) a definição de critérios segundo os quais serão selecionados 

os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere 

diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e 

chegar à compreensão mais ampla do objeto delineado.  

Inicialmente optou-se por convidar os docentes envolvidos com o eixo temático do 

estudo de todas as universidades do estado de SC que oferecem graduação em Fisioterapia. 

Foram enviados ofícios a todos os coordenadores dos cursos, esclarecendo os objetivos da 

pesquisa e sua dimensão ética e convidando-os a colaborar. No total foram onze ofícios 

enviados, dos quais apenas quatro retornaram com a aceitação em fazer parte da pesquisa. 

Estes retornos já chegaram acompanhados dos projetos políticos pedagógicos destas 

universidades, conforme solicitação. 

Registro que os ofícios foram encaminhados por meio de cartas registradas e 

endereçadas aos coordenadores dos cursos de Fisioterapia, todas as cartas registradas 

seguiram com aviso de recebimento e tais avisos retornaram a pesquisadora, devidamente 

assinados. 

Esta “baixa aceitação” por parte dos coordenadores, em contribuir com o estudo 
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ocasionou a restrição da amostra, restando apenas as universidades que haviam retornado 

positivamente a minha solicitação. Não cabe a mim e nem a este estudo julgar o porquê de 

tais solicitações não terem sido atendidas; mas é sugestivo que alguns docentes não se 

sentiram confortáveis em conversar a respeito do tema proposto ou, não lhes foi possível 

divulgar os projetos políticos pedagógicos que regem a graduação do fisioterapeuta em suas 

universidades. Reforço que as questões éticas foram todas respeitadas desde o início dos 

contatos e no decorrer de toda a pesquisa. 

A partir da análise documental elegemos as disciplinas importantes ao estudo e a partir 

desta eleição, os coordenadores foram novamente contatados (desta vez por correio 

eletrônico) para que informassem quem eram os docentes envolvidos nestas disciplinas. Fez-

se questão de convidar também os coordenadores dos cursos a participar do estudo por 

entender que eles têm papel fundamental no processo de formação dos discentes. Além disso, 

as sugestões dos coordenadores também foram decisivas na escolha dos informantes, uma vez 

que estes têm contatos freqüentes com os docentes e conhecem seus históricos de prática 

clínica e docência, além de seus perfis profissionais. 

Por fim, chegamos a um total de 15 informantes, todos fisioterapeutas docentes em SC. 

As universidades envolvidas foram: Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) de 

Criciúma, Universidade do Sul de SC (UNISUL) de Tubarão, Universidade do Oeste de SC 

(UNOESC) de Joaçaba e Universidade do Contestado (UNC) em Concórdia. Convidamos 

uma docente da Universidade Regional de Blumenau (FURB) para o pré-teste e posterior 

adequação do instrumento de pesquisa, o roteiro de entrevista (APÊNDICE E). 

Foram eleitos os docentes que trabalhavam com as seguintes disciplinas: Fisioterapia 

Preventiva; Fisioterapia na Infância e Adolescência; Saúde Coletiva; Fisioterapia em Saúde 

Coletiva; Ergonomia e História da Fisioterapia ministradas nos três primeiros anos do curso. 

Além destas elegemos os docentes das disciplinas de práticas curriculares, conhecidas como 

estágios supervisionados: Supervisão de estágio em Saúde Coletiva; Supervisão de estágio em 

Fisioterapia Comunitária; Supervisão de estágio em Atenção Primária; Supervisão de estágio 

em saúde pública / PSF; Supervisão de estágio em Saúde Mental.  
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3.3 Coleta de Dados 

 

Foram estudadas as matrizes curriculares; conteúdos das disciplinas; os planos de 

ensino; as bibliografias recomendadas e os locais de estágio oferecidos nos cursos de 

Fisioterapia do meio-oeste e sul do estado de SC. Para esta análise documental fez-se uso, 

como ferramenta norteadora o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde - Pró-Saúde, por se tratar de um programa do governo federal cuja perspectiva 

define os processos de reorientação da formação. Ele antevê uma escola integrada ao serviço 

público de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da população brasileira na 

formação de recursos humanos, na produção do conhecimento e na prestação de serviços 

(BRASIL, 2005). 

A partir da análise documental foi possível identificar os sujeitos da pesquisa ou, os 

docentes das disciplinas que se identificaram com o eixo temático do estudo, como 

anteriormente descrito. Após o aceite de coordenadores e docentes das universidades foram 

agendadas as entrevistas, respeitando os horários e disponibilidade em receber a pesquisadora. 

Todos os docentes pré-selecionados aceitaram contribuir com o estudo. 

Elegeu-se como instrumento de pesquisa a entrevista semi-aberta, cuja característica é a 

utilização de um guia norteador; uma lista de perguntas ou temas que necessitam ser 

abordados durante a entrevista. Segundo Duarte (2005) a lista de questões do roteiro tem 

origem no objeto de pesquisa e, busca tratar da amplitude do tema, apresentando os 

questionamentos da forma mais aberta possível. Cada questão é aprofundada a partir da 

resposta do entrevistado, as perguntas gerais dão origem às específicas. Em cada 

questionamento são valorizados os conhecimentos do entrevistado e de acordo com as 

respostas, vão se encaminhando novos questionamentos até que se consiga suprir os interesses 

da pesquisa ou, que se esgote a questão. 

Vale lembrar que a docente fisioterapeuta convidada a “testar” meu roteiro de entrevista 

sugeriu modificações no sentido de tornar algumas questões susceptíveis a discursos mais 

ricos.  

Minayo (2004) afirma que roteiro é sempre um guia, nunca um obstáculo, portanto, não 

se pode prever todas as situações e condições do trabalho em campo. Segundo a autora, é 

dentro desta visão que o trabalho deve ser elaborado e usado. Existe a interação constante 
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entre os envolvidos, e todo o conteúdo das falas deve ser explorado e ouvido atentamente. 

Embasando-se na análise de conteúdo e nas entrevistas foi possível desvelar-se o que 

conhecemos como currículo oculto. Lampert (2001) afirma que foi Philip Jackson, em sua 

obra Life in classroom, quem produziu uma ruptura quanto ao significado de currículo, tendo 

surgido a expressão currículo oculto para evidenciar a existência de certos fatores não 

prescritos no currículo, que se combinam para dar sabor específico à vida da sala de aula. 

Segundo a autora, a eficácia formativa dos elementos imprevistos no cotidiano das escolas 

pode contrastar com as demandas acadêmicas, com o currículo oficial, tendo linhas de estudo 

não prescritas, que incidem na eficácia do prescrito. 

Cutolo (2001) baseando-se em Apple e Giroux lembra que o currículo (formal ou 

oculto) é o conjunto de práticas do núcleo formador que contribui ao processo educacional e 

está repleto de valores. 

 

 

3.4 Dimensão ética 

 

Durante o desenvolvimento deste estudo foram respeitadas as normas éticas publicadas 

pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – resolução 196 de 1996, no quesito 

pesquisas que envolvem seres humanos. 

Após qualificação do projeto que deu origem a esta dissertação, realizada em 05 de 

setembro de 2006 foram registradas pesquisadora e pesquisa no Sistema Nacional de Ética e 

Pesquisa (SISNEP), em 13 de novembro de 2006 (APÊNDICE A). Seguido ao procedimento 

encaminhou-se o projeto, já reformulado em atenção às sugestões expostas pela banca 

examinadora, ao comitê de ética em pesquisa da UNIVALI (CEP/UNIVALI), obtendo sua 

aprovação em janeiro de 2007 (APÊNDICE B). 

Antes de cada entrevista os informantes foram esclarecidos quanto aos objetivos do 

estudo e método de escolha do entrevistado como informante. Foi esclarecido que as 

conversas seriam gravadas na íntegra e que seus nomes seriam preservados. Houve 

orientações quanto a não existência de dano a seu local de trabalho ou a seu próprio trabalho, 
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já que o estudo garante o anonimato dos entrevistados. Todos os informantes leram e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE C e D) sobre a 

participação no estudo. Antes de iniciar as entrevistas solicitei a todos que respondessem 

segundo suas convicções, prática profissional e de docência. Expus para que ficassem 

tranqüilos e caso não desejassem mais contribuir, a entrevista seria encerrada naquele 

momento. Em se tratando de questionamentos nos quais não havia o interesse da resposta, eu 

pesquisadora, prosseguiria com o roteiro; sem que houvesse constrangimento ou qualquer 

penalidade.  

 

 

3.5 Método de análise 

 

O tratamento das falas iniciou com a transcrição de todas as entrevistas na íntegra, 

digitadas em fontes Arial 14 e impressas em página única, sem utilização dos versos, para 

melhor recortá-las a fim de agrupamento e classificação. A técnica utilizada para interpretar o 

conteúdo das falas dos docentes foi a análise de conteúdo que segundo Minayo (2004) têm 

caráter científico e busca sua lógica na interpretação do material qualitativo.  

Bardin (1988) elucida que tudo o que é dito ou escrito pode sofrer análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo se realiza em três momentos: a pré-análise, a exploração do material e 

o tratamento dos resultados: a interpretação.  

A pré-análise é o momento de organizar e escolher o material. O primeiro contato com 

os documentos é o que Bardin (1988) e Minayo (2004) chamam de "leitura flutuante”, que 

consiste no contato exaustivo com o material, deixando impregnar por seu conteúdo. Ainda na 

pré-análise tem-se a organização do material (CORPUS da pesquisa) de tal forma que ele 

responda as normas de validade; regra de: exaustividade – contempla todos os aspectos 

levantados no roteiro; representatividade – representa o universo pretendido; 

homogeneidade – os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas 

iguais e colhidos por indivíduos semelhantes; pertinência – os documentos precisam adaptar-

se ao conteúdo e objetivo da pesquisa; exclusividade – um elemento não deve ser classificado 

em mais de uma categoria. É nesta fase que se determinam as unidades de registro. Os temas 

(unidades de registro) que se repetem com freqüência e/ou possuem ligação entre si devem ser 
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recortados do texto e então agrupados de modo a formar categorias.  

Num segundo momento tem-se a exploração do material, etapa mais longa. É o 

momento da codificação – em que os dados brutos são transformados de forma organizada e 

visando alcançar a compreensão das características pertinentes do conteúdo. Ela compreende 

a escolha de unidades de registro (recorte); a seleção de regras de contagem (enumeração) e a 

escolha de categorias (classificação e agregação). As unidades de registro são os significados 

que se vai agrupar. A seleção das regras de contagem ou enumeração sugere presença de 

elementos que podem ser quantificados de acordo com a freqüência com que aparecem (nas 

unidades de registro) e a intensidade. A escolha de categorias sugere o agrupamento das 

unidades de registro em razão de características comuns que comandarão a especificação dos 

temas. A categorização nos dá acesso a um mundo mais simples, mais previsível e possível de 

ser explicado (BARDIN, 1988). 

No terceiro e último momento tem-se o tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação. Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar atentamente aos marcos 

teóricos, pertinentes à investigação, pois eles dão o embasamento e as perspectivas 

significativas para o estudo. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica, é que 

dá sentido à interpretação (MINAYO, 2004). 

Concordando com Paulo Freire (1987) “não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”, destaco o questionamento: Será que os docentes de 

Fisioterapia de nossas universidades percebem o papel do fisioterapeuta neste cenário 

constante de inclusão e transformação do SUS na busca pela integralidade?  

A seguir tem-se uma demonstração gráfica das etapas deste estudo: 
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ETAPA 1: análise documental. Estudo da matriz curricular das universidades com 
curso de graduação em Fisioterapia do sul e meio-oeste de SC 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

ETAPA 2: identificação dos docentes responsáveis pelas 
disciplinas selecionadas e/ou comprometidos com as 

questões do estudo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 3: 
Pré-teste do Instrumento de Pesquisa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contato pessoal ou eletrônico 
com os coordenadores quando 
novamente informou-se sobre 
o estudo e seus objetivos. 

 

 
Seleção dos informantes 

baseada na análise 
documental e/ou sugestões 
dos coordenadores dos 

cursos 

 

ETAPA 4: Coleta dos dados 

 

 
Teste do roteiro de entrevista   
com um docente da FURB 
envolvido com a temática. 
 

 
ETAPA 5: Descrição e Análise dos Resultados 

Agendamento com 
docentes o melhor dia 
e horário para 
realização das 
entrevistas. 

Assinatura dos Termos 
de Consentimento 
Livre e Esclarecido e 
gravação na íntegra 
das entrevistas em 
MP3 Player Digital. 

Transcrição das 
entrevistas na íntegra.  
 
Agrupamento das falas a 
formar as unidades de 
registro.  

 

Análise de Conteúdo utilizando os 
documentos das Universidades, o 
contexto das entrevistas, fundamentação 
teórica.  
 
Foram respeitadas as regras descritas 
por Bardin (1988). 

A partir desta análise 
foram descritas as 
percepções dos docentes 
de Fisioterapia sobre 
Integralidade na 
Atenção Básica à Saúde. 

Solicitação aos  
coordenadores dos Cursos 
de Fisioterapia para que 
fossem disponibilizados os 

projetos políticos 
pedagógicos dos cursos 

 

Identificação dos 
conteúdos de Saúde 

Pública, Saúde Coletiva, 
Integralidade, SUS, 

Programa/Estratégia de 
Saúde da Família. 
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4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados da pesquisa na forma de análise 

dos depoimentos de docentes dos cursos de Fisioterapia das universidades do sul e meio-oeste 

do estado de Santa Catarina, perfazendo quatro universidades no total. Entre os docentes 

incluem-se: quinze fisioterapeutas, quatro deles coordenadores dos cursos e uma enfermeira. 

A opção de incluir a enfermeira na pesquisa se deu devido ao envolvimento da mesma com as 

atividades do curso de Fisioterapia de uma das universidades, além de ser professora titular 

das disciplinas de saúde coletiva (ministrada para Fisioterapia) e administração em saúde 

coletiva (ministrada para o curso de Nutrição).  

Como citado no percurso metodológico, os docentes foram selecionados a partir das 

disciplinas que ministram nos cursos de Fisioterapia. Usando-se dos projetos políticos 

pedagógicos das universidades (e esta se pode dizer que foi a primeira etapa de nossa análise 

dos dados) elegemos as disciplinas, em atenção a seus conteúdos e a nossa ferramenta 

norteadora, o Pró-Saúde. Os coordenadores também colaboraram com esta “eleição” uma vez 

que foi entendida sua contribuição neste processo de escolha intencional de informantes.  

Todas as entrevistas foram agendadas pelos coordenadores do curso, atendendo a meu 

pedido, foram priorizadas as agendas dos docentes. A duração média das entrevistas foi de 45 

minutos, sendo a mais longa em torno de 110 minutos e a mais curta, 22 minutos. 

Registro minha satisfação com o ótimo acolhimento em todas as universidades, os 

coordenadores me receberam da melhor forma possível (inclusive preocupando-se com a 

minha estadia na cidade). A recepção dos demais docentes também foi muito boa, se 

mostraram interessados na temática, alguns parabenizaram a iniciativa no tema, recebi convite 

para apresentar os achados do estudo, em eventos que tivessem também a participação dos 

discentes. 

Os dados encontrados são analisados a seguir na forma de sub-categorias e categorias, 

organizadas e definidas a partir do agrupamento das unidades de registro. As falas transcritas 

na íntegra foram recortadas e usamos as questões dos roteiros para os agrupamentos. A partir 

destes agrupamentos elegemos as sub-categorias que deram origem as categorias, analisadas 
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na seqüência. As unidades de registro que melhor representam as sub-categorias e categorias 

serão trazidas no decorrer desta análise. 

No decorrer das entrevistas pode-se perceber que estes mesmos docentes ainda estavam 

envolvidos com as disciplinas de: Fisioterapia Cardio-respiratória; Fisioterapia no Adulto; 

Fisioterapia em Gineco-obstetrícia; Fisioterapia aplicada a Neurologia; Metodologia da 

Pesquisa; Fisioterapia Aquática; Pediatria e as supervisões: Supervisão de estágio em 

Hospital; Supervisão de estágio em traumato-ortopedia; Supervisão de estágio em neurologia; 

Supervisão de estágio APAE. 

Os achados deste estudo geraram sete categorias, cujas análises atendem aos objetivos 

propostos inicialmente. Aqui, elas são superficialmente apresentadas: 

- Na primeira, nomeada “a rotina dos docentes” descreve-se além das cargas horárias 

destinadas as universidade, as dificuldades encontradas no dia a dia do docente e que foram 

trazidas em seus depoimentos.  

- A segunda categoria, “a visão do SUS” apresentam-se as concepções que os docentes 

têm sobre o sistema único de saúde brasileiro, sobre sua história, seus avanços na 

consolidação, suas conquistas e; algumas percepções sobre como funciona o SUS, suas falhas 

e recursos para minimizar estas falhas e a quem o SUS se destina.  

- A terceira categoria, elegeu-se chamar “a boa estratégia” aonde são trazidas as 

concepções da docência sobre a Estratégia de Saúde da Família, seu funcionamento e 

dificuldades do cotidiano.  

- A quarta categoria, “o básico da atenção” a análise de conteúdo tenta resgatar 

(antecipa-se que com dificuldade) o entendimento que os docentes têm acerca da atenção 

básica à saúde e da promoção da saúde e se existe o consenso de que o fisioterapeuta é agente 

promotor da saúde.   

- A quinta categoria nomeada “das partes (que se somam) ao todo” chegar-se-á nos 

significados da Integralidade para os professores. Entendimento sobre o princípio e a forma 

como se apresenta na realidade; não só na atenção básica do SUS como também na formação 

acadêmica.  

- A sexta categoria batiza-se “somos importantes!” traz os sentimentos em relação à 
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participação do fisioterapeuta no cenário SUS e atenção básica a saúde. Explicações para a 

necessidade que parece ter a Fisioterapia de se fazer presente nestes espaços do SUS aonde se 

faz (ou ao menos se tenta) fazer saúde.  

- A sétima e última categoria de análise chamou-se “o que falta para a Fisioterapia?” 

vamos descobrir, através dos discursos, o que falta ao fisioterapeuta para inserir-se nos 

espaços de atenção básica, o que falta para que a profissão colabore com o SUS e com a 

atenção integral as famílias e comunidades. Explicações que os professores têm sobre a 

participação ainda ser incipiente. Além de dissabores quanto à profissão, infelizmente 

muitos... 

A seguir tem-se a discussão de cada uma das categorias, produzidas a partir da análise 

das sub-categorias, eleitas seguindo-se o agrupamento e estudo das unidades de registro. 

 

 

4.1 A rotina dos docentes 

 

4.1.1 A carga horária 

 A maioria dos docentes envolve-se inteiramente com a universidade, com dedicação 

exclusiva. Identificou-se uma variação entre a carga horária dos entrevistados de 21 (vinte e 

uma) hs/semanais e de 44 (quarenta e quatro) hs/semanais. Descobriu-se que, nas 

universidades menores, os docentes fisioterapeutas estão envolvidos com disciplinas 

ministradas em outros cursos, cuja recepção dos alunos a esta “interdisciplinaridade” parece 

ser boa: 

Eu tive experiências bem boas. Eles sempre foram bem receptivos. Eu leio sobre o que eles atuam, sobre 
o que eles pesquisam[...] (Pdc). 

A recepção dos outros cursos é boa, a gente trabalha junto já, tem vários projetos juntos (Pac). 

No inicio foi um grande desafio, por que eu não tinha experiência[...] hoje eu acho bem tranqüilo e eu 
gosto, é um desafio muito grande [...] (Pmc). 

 

 Entendo que cursos de graduação com poucos professores envolvidos, em regime de 
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dedicação exclusiva, favorecem a criação de pensamentos e condutas voltadas a um mesmo 

princípio. 

 

4.1.2 As dificuldades encontradas 

Inúmeras dificuldades foram relatadas pelos docentes no decorrer de suas atividades na 

universidade; dentre as quais destaco: demanda muito grande de trabalho, falta de horas 

(pagas) para pesquisa, falta de interesse por parte dos alunos, falta de embasamento teórico, 

dificuldades na compreensão e elaboração de textos, imaturidade e falta de respeito dos 

alunos, falta de dedicação aos estudos, dentre outras. 

O aluno tem uma grande dificuldade em unir a teoria com a prática, não sei, mas eu percebo que cada 
vez ele vem com menos interesse de estudar e com mais interesse em se formar[...] tem que estar 
instigando o aluno todo dia; a dificuldade em unir a teoria com a prática é muito grande (Pdc). 

 

Usando-se do Pró-Saúde, nossa ferramenta de norte, pode-se afirmar que a educação 

voltada à saúde necessita de orientação pedagógica, cuidado na eleição da programação 

didática e das metodologias de ensino e de avaliação. Na prática, tais alternativas nem sempre 

correspondem aos interesses dos professores e muito menos dos estudantes. “Essas 

abordagens podem ter introduzido melhorias no processo educacional, principalmente, 

facilitando sua implementação e melhorando o aprendizado, mas não chegaram a induzir a 

mudança pretendida para outras modalidades de prática” (BRASIL, 2007, p. 15). 

Nas novas regulamentações dos cursos que graduam para a saúde, é necessária também 

a reorientação das pesquisas desenvolvidas na área. Elas devem dar ênfase na investigação 

das necessidades da comunidade, organização e financiamento dos serviços de saúde, 

experimentação de novos modelos de intervenção, incorporação de novas tecnologias e 

desenvolvimento de indicadores que possibilitem o monitoramento da resolubilidade da 

atenção, bem como dos mecanismos de valoração e reconhecimento da área de regulação da 

pós-graduação (BRASIL, 2007). 

O que se observa é que, infelizmente, tais orientações ficam limitadas aos recursos 

financeiros de um modo geral, não só aqueles de fundos destinados à pesquisa, que mesmo 

que existam, não se têm iniciativa para sua captação pois a carga horária “extenuante” da 

maioria dos docentes não provê horas para a realização desta prática. 



 

 

63

  

 

4.2 A visão do SUS 

   

4.2.1 O SUS de ontem e o SUS de hoje – visão positiva 

A docência mostrou entendimento de que o SUS evoluiu muito ao longo de sua 

trajetória. Os docentes com mais tempo de formação, envolvidos na saúde coletiva no início 

de sua carreira profissional, têm a lembrança dos antigos INPS, FUNRURAL (Fundo de 

Assistência e Previdência do Trabalhador Rural), das dificuldades dos desempregados ou em 

trabalho informal, que não tinham “direito à saúde”.  

[...] eles podiam adoecer e morrer sem problema nenhum porque eles não tinham direito[...] (Plj). 

 

A opinião é unânime no que diz respeito à lei que regulamenta os princípios do SUS ser 

ideal, modelo para todos os países, uma descrição excelente na teoria, mas ainda com 

dificuldades de consolidação, na prática. 

 [...] acho que é um sistema excelente assim no papel, na teoria, mas que tem grande dificuldade de 
efetivação prática e envolvimento de todos os atores que precisam estar. E articulação na verdade, esse 
é o grande desafio, ele documentalmente é, é um sistema interessante (Pwc). 

[...] pega a senha de madrugada pra ir no clínico geral, que vai medicar ele e vai encaminhar pro 
especialista, depois de 20 dias, daí tem que fazer uma ressonância magnética e daí ele vai fazer daqui 
três meses[...] (Pac). 

 

Na tentativa de se relacionar esta dificuldade na consolidação com o objeto de nosso 

estudo, a Integralidade; Mattos (2008, p.8) reforça que: 

[...] ela é o único princípio indiscutivelmente finalístico, um atributo do que se quer 
do SUS. Fala-se em atenção integral ou Integralidade porque não se quer 
simplesmente ter um consumo de bens de serviço de saúde, corpos funcionando 
melhor. Queremos que as necessidades de pessoas e grupos populacionais sejam 
atendidos de uma maneira ampliada. Isso faz diferença para todo o arranjo das 
políticas Acho que isso justifica a Integralidade como um eixo importante na 
construção do SUS. 
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Encontrei em alguns depoimentos, a concepção de que o SUS trata-se de um sistema 

jovem, imaturo, com necessidade de adequação onde a aplicabilidade do que está escrito é 

uma constante. “Mas, a maior dificuldade, em nossa percepção, está no despreparo dos atuais 

educadores e trabalhadores da área da saúde para fomentarem e estimularem estas mudanças” 

(Saupe, et al. 2007, p. 655). 

[...] não é o ideal, não está maravilhoso, tá um nenezinho ainda; o sistema tá começando, tá imaturo, 
mas, o caminho é esse aí (Pjl). 

[...] focos isolados de problemas tão tendo, mas não é que o sistema não esteja funcionando [...] 
realmente as políticas de saúde tão avançando 100% e dependem das pessoas que estão nela fazerem ela 
funcionar (Pmcc). 

 

Infelizmente a idéia de que de um modo geral funciona bem hoje, que as pessoas são 

bem amparadas, bem atendidas ainda é repartida por uma minoria, que se diz “fã do SUS”: 

[...] eu acho o SUS, que é o melhor plano de saúde que existe, eu sou defensora do SUS [...] porque não 
existe limite para consulta, ele paga a quimioterapia, ele paga a radioterapia, hemodiálise, 
procedimento de alto custo [...] ele é resolutivo, tem a demora por exemplo no tratamento de 
odontologia, a quimio e a radioterapia, nós não disponibilizamos esse serviço aqui, então há uma 
demora, o paciente recebe o diagnóstico e sabe que só vai conseguir fazer daqui 40 dias [...] mas por 
outro lado ele vai ser atendido (Pmc). 

[...] acredito no sistema único de saúde, a gente conhece outros de outros países e a gente sabe que as 
pessoas pagam pra ter, que aqui é o único que dá gratuito. Constitucionalmente (Plt). 

 

Reforçando a informação de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 

assegurados constitucionalmente e o setor saúde deve ser reorganizado e redimensionado; “de 

forma a permitir o acesso universal e igualitário de toda a população a todas as ações e 

serviços necessários, dentro do conhecimento e da tecnologia disponíveis” (BRASIL, 1986, 

p.11). 

Praticamente todos os docentes entrevistados colocam o SUS como um grande campo 

de atuação, para todas as áreas da saúde, reforçando o que tratamos desde o início neste 

estudo, a necessidade de um maior envolvimento de todos os profissionais, para que o sistema 

seja resolutivo e a integralidade se faça presente.   

Acho que é uma grande oportunidade de inserção profissional, acho que é um campo a ser 
desbravado[...] (Plcc). 
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4.2.2 Como se apresenta o SUS – dificuldades percebidas 

Nem todos os docentes tinham vivência de SUS. Muitos traziam relatos das 

experiências que tiveram enquanto preceptores de estágio em redes de atenção vinculadas ao 

SUS. Apesar de serem experiências regionalizadas e temporárias em seus locais de atuação 

percebi nas falas um conhecimento sobre a prática do SUS, principalmente na menção as 

falhas do sistema, dentre as quais destaco: falta de profissionais; falta de atendimentos e 

precariedade; demanda muito grande de pacientes; falta de comprometimento de quem 

trabalha no SUS; falta de infra-estrutura. 

Então, eu [...] posso estar enganada, mas eu ainda vejo o SUS como um sistema muito precário pra 
atender a população (Pft). 

[...] mas eu vejo assim, como uma grande deficiência no nosso país, eu vejo com muita deficiência o 
sistema único, com muita precariedade; vejo o SUS como uma política de saúde deficitária, corrompida 
[...] (Plc). 

 

Ao serem questionados sobre os fatores que influenciam (e até mesmo determinam) 

esta falta de resolutividade do SUS eles explicitam: o desvio de verbas; o problema da 

burocracia do Brasil; a preocupação dos prefeitos em prover a atenção terciária (aparelhos 

para os hospitais, construção de novos, manutenção e reforma dos que existem) pois isso 

colabora em candidaturas futuras (“dá voto”); a lei da vantagem e do menor esforço que rege 

os serviços.  

[...] a gente vê aí nessas reportagens, milhões de reais investidos em equipamentos de radioterapia, e 
ainda fica tudo lá parado com falta de técnico, falta de especialistas, que é isso? Ele (SUS) gasta 
comprando equipamento e ainda gasta pra pagar o particular pelo o serviço que ele mesmo poderia 
estar prestando, tem alguma coisa errada [...] tem alguma coisa errada, algumas, algumas (Plcc). 

 

Não posso deixar de mencionar um achado importante nos discursos, de uma forma 

bem explícita foi relatado um dos problemas que o SUS tem hoje, que o impossibilita de ser 

resolutivo (e integral) relaciona-se a super-especialização, ou seja, profissionais que tratam 

única e exclusivamente dos problemas de doença relacionados à sua formação: 

[...] eu percebo assim [...] se eu tenho uma dor num dos membros superiores e no inferior um 
ortopedista só trata o superior aí aquele paciente, aquele cliente foi no dos membros superiores, aí ele 
não viu [...] sabe aquela coisa da integralidade? Ali eles vêem como um “amontoado” de partes, por 
que daí ele vê membros superiores e não inferiores, daí ele tem que ir em outro pra ver o que é que deu 
[...] isso requer uma nova fila para marcar consulta, causa um desgaste por parte do paciente, então eu 
vejo que é um problema, você na vê um indivíduo [...] ah, eu vou atender aquela gestante, eu olho o 
abdômen, gente, mas por trás daquele abdômen, daquela altura uterina ou circunferência tem um ser 
humano, uma mulher; que tem problemas, que tem dificuldades (Pmc). 
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O que se tem descrito pelo Ministério da Saúde é que a atenção à saúde é tudo que 

envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e serviços de promoção, 

prevenção, reabilitação e tratamento das doenças. No SUS segundo o Ministério, o cuidado 

com a saúde está ordenado em níveis de atenção; que são a básica, a de média complexidade e 

a de alta complexidade, mas, afirma em suas escrituras que não se deve considerar um desses 

níveis de atenção mais relevante do que o outro, porque a atenção à Saúde deve ser integral. O 

Ministério descreve ainda que é necessário que existam pactos regionais, em caso de 

municípios pequenos, que não tenham todos os níveis de atenção. A prioridade para todos os 

municípios é ter a atenção básica operando em condições plenas e com eficácia (BRASIL, 

2004). 

Indo ao encontro desta dificuldade descobriu-se outra, no quesito exigência do público 

do SUS no diagnóstico e nos exames que completam este diagnóstico. Percebe-se a 

inexistência do exame físico e história clínica do paciente, em função desta exigência do 

diagnóstico complementar, que pode acarretar em processos jurídicos movidos pelos usuários 

(também do SUS), caso não sejam devidamente solicitados.  

A supervalorização da tecnologia ocorrida na medicina aproximou o paciente das 
máquinas e o afastou dos médicos. A anamnese e o exame físico têm sido 
gradativamente substituídos pelo procedimento. Os procedimentos, por sua vez, 
tornam o ato médico caro e excluem grande parcela da população (CUTOLO, 2003, 
p.25). 

 

Por um lado o cliente tem muita culpa, por que ele é exigente e processa muito. Parece que o exame 
físico esta se deixando de lado, em função de que, os profissionais se formam, pensando no tratamento 
através dos exames, e o cliente exige os exames, eles querem ressonância, eles querem tomografia, ultra-
som, raios-X [...] o profissional às vezes vive uma situação, uma faca de dois gumes (PmC). 

 

A necessidade de o usuário sair da unidade de saúde após o atendimento com 

medicamentos e pedidos de exames, reforça a super-especialização citada anteriormente, 

sugerindo uma cultura introduzida pelos próprios profissionais da saúde, que descreviam a 

qualidade / resolutividade do seu atendimento baseada na quantidade de pessoas (fichas) 

atendidas e na quantidade de medicamentos distribuídos; logo, quando o atendimento se 

apresenta com outra metodologia que não foi indicada pelo próprio usuário, este entende que 

o serviço é de péssima qualidade, “não oferece nada”.  
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Os hospitais universitários e de ensino possuem, hoje, de uma maneira geral, os 
melhores recursos tecnológicos e profissionais especializados para a realização de 
procedimentos terciários. Não devem, portanto, ser excluídos enquanto espaço 
didático, mas devem ter atribuições específicas bem delimitadas e restritas dentro da 
execução de estratégias educacionais. Eles complementam o sistema, mas não 
podem ser a base do sistema (RODRIGUEZ NETO, 1996 apud CUTOLO, 2003, 
p.28). 

 

4.2.3 A quem se destina o SUS? 

O fato é que ter atenção integral vai requerer uma organização muito grande e um 
repensar desses movimentos. Todas as pessoas estão se submetendo a algum nível 
de discriminação negativa e eu acho que a pior delas é a da pobreza. Eu defendo a 
Integralidade como um valor democrático que necessariamente retoma uma 
participação política intensa, em movimentos organizados ou não (PINHEIRO, 
2008, p.5). 

 

O SUS de hoje, de acordo com a maioria das falas dos docentes fisioterapeutas atende, 

e/ou é usado, por uma classe de pessoas menos favorecidas da população, sem condições 

financeiras para contratar serviços privados de saúde. Se pensarmos em Brasil, nossa imensa 

maioria faz parte deste público, ou seja, muitas pessoas usam o SUS e quase todas (salvo os 

dotados de posses) precisam do SUS.  

[...] o SUS serve pro carente, pois é o último “cartucho” que ele tem (Pac). 

[...] as pessoas abaixo da linha da pobreza, que não tem nenhuma opção de atendimento. Eu acho que é 
essa a população do SUS por que hoje qualquer pessoa que tenha uma renda mínima, que tenha de onde 
tirar um pouco de recurso pra ser atendido, foge do SUS (Plc). 

 

Contrapondo a estes discursos, descobri significados diferentes quanto ao público do 

SUS. Reforçando o princípio da universalidade de acesso chegamos à conclusão que o SUS é 

feito para todos, ele deve atender a todos independente de cor, raça, idade ou situação 

econômica.  

Eu penso que existe muito preconceito, com relação ao SUS, porque varias vezes a gente escuta de 
pessoas assim, “é fulano vem de carro aqui, se ele tem carro ele pode pagar uma consulta particular e 
tira o lugar, a gente tem que ficar aqui numa fila pra daqui 15 dias pra consultar com o médico”[...] o 
SUS é feito pra todas as pessoas, se tu não tens preconceito de ir consultar com um médico do SUS e tu 
confias nele e ele é bom médico nos teus conceitos, tudo bem, é o teu direito, tu paga teu imposto[...] 
(Pit). 

O SUS é para todo mundo, profissionais, usuários[...] eu posso dizer assim que são varias clientelas[...] 
pessoas que até o ano passado tinham um plano privado, hoje são novos usuários do SUS [...]; todas as 
pessoas usam o SUS, antigamente, há vinte anos atrás o SUS, INPS, SUDS, era para quem era pobre; 
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hoje não, qualquer pessoa usa o SUS para fazer vacina, teste do pezinho, saúde preventiva do câncer[...] 
(Pmc). 

 

As falas evidenciam que apesar das pessoas mais favorecidas economicamente terem 

consciência disso, preferem não usar o SUS para não sobrecarregar mais os serviços, ou seja, 

não tem a informação completa sobre a descrição do Sistema Único de Saúde do Brasil ou, 

por terem conhecimento parcial desta suposta precariedade nos serviços. Fica claro que a 

sociedade não é informada com a finalidade de esclarecer o funcionamento do SUS. E na alta-

complexidade? Quanto o nosso serviço privado não nos atende?  

É, ainda seria a saída, a opção que as pessoas menos favorecidas tem, a princípio, mas a gente sabe que 
mesmo quem tem plano de saúde, ou que tem condições financeiras, muitas vezes na alta complexidade 
acaba caindo também no SUS. Em intervenções mais caras, então, ele tem importância significativa no 
Brasil, no contexto de saúde brasileiro[...] (Pwc). 

[...] o SUS já esta sobrecarregado e se você tem condições de comprar um remédio, você não vai pegar 
ele lá gratuito no posto de saúde. Por que vocë tem condições e tem pessoas que não tem, e só tem aquilo 
ali, e não vai ter outros benefícios, então eu acho que não, mesmo sendo de todos. Eu acho que se você 
pode pagar, esta tirando o direito de outro que vai esperar mais seis meses para conseguir ressonância 
magnética. Por que se você tem R$600,00  para pagar, sabe? Essa é a minha opinião. Pode ser uma 
opinião inadequada, mas é a minha opinião[...] (Pnj). 

 

A fala de Pnj reforça a concepção de que os profissionais são os grandes responsáveis 

pelas informações que chegam até a comunidade, portanto são formadores de opinião, 

criando, intencionalmente ou não, barreiras e falsos conceitos. Penso ser coerente algumas 

reflexões: Os profissionais relatam que o serviço não funciona como descrito, por interesse 

político, compra de votos, mas qual será quantitativamente a contribuição dos profissionais 

como formadores de opinião? Será que estes profissionais acreditam nas premissas do SUS e 

repassam à comunidade onde atuam? Será que estes já tentaram agir pró ativamente, 

retomando o exame físico, trabalhando com promoção e prevenção, voltado para a 

integralidade? A indignação dos profissionais é muito mais forte quando falta anti 

hipertensivo na unidade do que quando falta preservativo (condom), então qual é o limite da 

medicalização e qual a efetividade e entendimento da prevenção?  

A integralidade da atenção, então, deve informar o campo das práticas e o de uma 

formação que dê possibilidade a essas práticas. Fecha-se um roteiro em que cada diretriz 

deveria interrogar as demais em busca da unicidade do sistema, sem postergar 

responsabilidades (CECCIM, 2004). 
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4.2.4 Visando a “melhora” do SUS 

Diante deste cenário de um SUS não resolutivo trazido pelos docentes, questionei-os 

quanto às ações que poderiam ser feitas no sentido de melhorarmos a situação. Várias ações 

foram descritas, das quais eu incluo: melhora na administração dos serviços nas esferas 

produtoras e gestoras; contratação de mais profissionais; melhorar as remunerações... 

[...] acho que o SUS, ele é uma organização que funciona se for bem administrada [...] (Pnt). 

 

Os achados de nosso estudo vão ao encontro das falas de nossos locutores no quesito 

conhecimento e conscientização da população dos princípios e funcionamento do SUS. Da 

importância da participação dos usuários e profissionais nos conselhos de saúde. E na esfera 

de formação profissional, graduações e pós-graduações voltadas às premissas do SUS.  

Pinheiro (2008) relata esperar que a prática do dia a dia seja (de fato) uma ferramenta 

capaz de emancipar a liberdade; o conhecimento científico (que considera aprisionado no 

método que lhe confere autoridade) e a própria sociedade, dando a ela iniciativa para discutir 

o que deve ser dado a ela. 

Acho que a população deveria ter uma conscientização e um conhecimento maior em relação ao SUS 
[...] os programas são para dar suporte e é pra ser realmente, o ideal é que seja 100% de efetividade, só 
que a gente só vai ter isso quando todo mundo souber como é que ele (SUS) funciona [...] e se abrisse 
realmente para outras áreas, a coisa ia melhorar ainda mais, muito mais, por que eu tenho as equipes 
básicas mas nada impede do gestor de [...] (Pmcc). 

[...] eu acho que teria que começar nos cursos da área da saúde, ter mais a disciplina de saúde coletiva, 
tentar mudar essa visão de profissionais que estão se formando. Que eles tenham mais uma visão de 
saúde comunitária. E por outro lado a população também eu acho tem que ser orientada, fazer um 
trabalho educativo [...] (Pmc). 

 

Em outra categoria será abordada mais profundamente a integralidade como um dos 

princípios que norteiam o SUS. Antecipando a sua abordagem chamo a atenção para a fala de 

um dos docentes, que retrata de certa forma a integralidade; mas a elejo aqui por considerá-la 

essencial a melhora do SUS: 

Vou contar das minhas sobrinhas, alunas de medicina, no primeiro dia de aula o reitor reuniu todos e 
disse assim: vocês estão aqui por que vocês são os melhores [...] talvez a gente tenha que mudar a visão 
desse reitor, desse coordenador, que pra ser o melhor você tem que voltar a tocar o seu paciente [...]  
tem que humanizar mais os cursos na área da saúde;  não só pensando que vai se formar e ter o melhor 
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apartamento, melhor carro; que medicina é comércio, que saúde é comércio, de um modo geral [...] 
talvez mudar a concepção dessas pessoas que gerenciam o SUS [...] cada um pode fazer um pouquinho; 
trabalho de formiguinha e a gente não desistir [...] (Pmc). 

 

 

4.3 A boa estratégia 

 

4.3.1 Concepções sobre a Estratégia Saúde da Família 

A ESF ou PSF como é mais conhecida entre os profissionais se fez bem presente nos 

discursos dos docentes. Apesar da participação deste profissional ainda ser discreta (e bem 

pouco descrita) os docentes demonstraram conhecimento sobre os objetivos da estratégia e a 

que ela se propõe dentro do sistema de saúde: 

[...] as estratégias do PSF [...] ele visa um atendimento integral ao ser humano, física, psíquica, cultural, 
social, etc, e isso é o que é preconizado. E na verdade, quando a equipe se reúne ela precisa ter 
estratégias de como chegar na saúde do paciente, porque se o profissional que trabalha em saúde 
pública no PSF ele detecta um problema, ele tem que achar estratégias pra resolver esse problema, 
mesmo que ele tenha que fazer um reunião familiar, buscar subsídios  pra atender esse indivíduo, porque 
esse individuo é um individuo complexo [...] qual é a situação desse paciente, o que é que ele tem, como é 
que eu vou sanar isso aqui, como eu vou ajudá-lo [...] é assim que deve ser (Pit). 

 

Elejo como fundamental dentro da equipe de ESF o papel do agente comunitário de 

saúde. Com sua capacidade de comunicar-se com as pessoas e famílias, ele tornar-se um líder 

e importante porta voz dos serviços realizados por toda a equipe de saúde. Entendo o agente 

comunitário na sua essência, distribuída entre o saber científico, adquirido no decorre de sua 

trajetória com as equipes e o saber popular, nato e fortalecido em decorrência de seu contato 

permanente com a comunidade. A presença de um agente comunitário comprometido com o 

serviço e com a qualidade de vida da população no “seu território” é fundamental para o 

funcionamento da ESF. Reforçando meu pensamento destaco alguns discursos: 

[...] eu acho que a estratégia é fantástica! Na minha opinião, ela está funcionando sim, tanto que nós 
utilizamos o conhecimento de contato da agente comunitária, pra chegar até a casa do paciente, a gente 
vai por puro intermédio da a gente. Que é,  realmente, quem faz o elo [...] (Pft). 

[...] o objetivo do programa de atender a família é muito importante [...] ensinar o paciente e ir até o 
contexto do paciente, saber onde o paciente mora, o que ele faz, no que ele trabalha, quais as 
dificuldades [...] junto aos agentes de saúde (Pnj). 
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Vivia-se no Brasil um modelo de saúde centrado na cura dos males e da doença. Os 

hospitais eram os recursos procurados, muitas vezes, quando a patologia estava em estágio 

avançado. A população não era chamada a cuidar da sua saúde. Não se via e, não se entendia 

a saúde como um (já ultrapassado) completo bem estar físico, psíquico e social. Hoje, as 

unidades básicas de saúde buscam despertar nas populações os significados mais amplos de 

saúde; a importância da participação dela neste contexto, do auto-cuidado, da cidadania, da 

busca constante por condições dignas de vida. Seguindo este raciocínio, acrescento a fala de 

dois docentes: 

[...] a estratégia de saúde da família veio com uma proposta muito boa, pra filtrar e reduzir aquele 
número exacerbado de pessoas que caiam direto na emergência do hospital. Se eu posso ter um pronto 
atendimento ali, um atendimento básico na porta da minha casa, com agendamento, porque que eu vou 
esperar pra ficar bem doente, pra ir pra emergência? Aí viria a promoção a prevenção [...] (Plt). 

[...] tem que ter um trabalho de educação também e cada família ser vista de forma individualizada... 
(Pac). 

 

Baseados nestas concepções de Saúde da Família como atendimento integral, voltado às 

necessidades das famílias e amparado pelo conhecimento da realidade local e envolvimento 

de todos os profissionais escolho a fala de Mattos (apud Pinheiro, 2008, p.1):  

A Integralidade  permite iluminar as possibilidades de relações, porque elas existem, 
em especial, no cotidiano dos sujeitos nas instituições, onde diferentes saberes e 
práticas interagem o tempo todo. Quando essa interação — repleta de contradição 
que, num espaço democrático, se reverte em construção e transformação — é 
compreendida e concedida pelos sujeitos, a Integralidade ganha uma noção própria 
naquele contexto ou experiência. 

 

4.3.2 O funcionamento da ESF – as equipes básicas e o papel dos profissionais 

O modelo descrito de ESF fortalece o sentido de atenção básica e relaciona-se 

diretamente a forma como as ações de saúde são planejadas pela equipe. Sabe-se que cada 

comunidade possui suas características, cada família possui características individuais e é 

dever dos profissionais de saúde estarem atentos a elas, na tentativa de antecipar a doença, ou 

o agravo da saúde. Isso não se resume a prevenir as doenças do corpo e da mente, mas sim, 

preocupar-se com as questões sociais daquela população, acolhendo-a, ouvindo-a, e 

amparando-a em todos os sentidos. E isto parece não ser uma opinião individualizada: 
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[...] o profissional na unidade, ele é fundamental pra isso, pra trabalhar a atenção básica, o 
conhecimento que nós temos;  pra poder estar auxiliando a equipe,  pra que esse paciente não venha no 
futuro apresentar alguma doença [...] ele precisa saber ouvir [...] eu trabalho muito com o que o paciente 
busca,  não com o que eu acho, que ele precisa [...] por isso que eu discuto muito em trabalho em equipe  
(Pft). 

 

Entendo existirem carência de recursos, dificuldades de acesso, falta de profissionais 

para colaborarem com a finalidade. Pontuo a intensa necessidade da existência do 

comprometimento, dos profissionais e dos usuários com a própria saúde, havendo 

comprometimento mais fácil às adversidades serão vencidas e os objetivos almejados 

alcançados. Temos um exemplo aqui:  

[...] na semana passada nós começamos, nós fomos visitar uma senhora; e uma das falas de uma 
estagiária foi: “Meu Deus, hoje eu me senti muito útil!” E essa é a parte que te gratifica, assim,  tu não 
estás só ensinando a parte técnica  [...] mas tu estás mostrando a parte humana (Pft). 

 

E o fisioterapeuta? Cada profissional tem seu papel dentro da equipe, mas, todos buscam 

o mesmo objetivo: a saúde das populações. A saúde das populações só pode ser alcançada na 

medida que, conhecemos suas realidades e isso não se resume a ficar “dentro do posto”; 

significa ter habilidade de instigar a comunidade a participar e conforme as premissas do 

SUS, descreverem suas necessidades e como deverão serem sanadas.  

É interessante mencionar aqui os conceitos de núcleo e campo elaborados por Campos 

(1997). Por campo de competência e responsabilidade entende-se os saberes e 

responsabilidades comuns aos vários profissionais que integram as equipes. Por núcleo de 

competência e responsabilidade entende-se os saberes e responsabilidade específicos de cada 

profissional. Almeida e Mishima (2001) descrevem exemplos para o entendimento destes 

conceitos. Faz parte do núcleo de competências do enfermeiro por exemplo o cuidado de 

enfermagem e o monitoramento das condições de saúde; já o campo de competências para o 

trabalho no SUS permeia os princípios básicos do sistema, as diretrizes do PSF, a 

humanização nos atendimentos e vínculo dos profissionais com os usuários e suas famílias. 

Furtado (2007) reforça que as atividades ligadas ao campo são interdisciplinares onde a 

interprofissionalidade é requerida em alto grau. Já as atividades ligadas ao núcleo são 

atribuições exclusivas de cada categoria profissional. Segundo o autor os profissionais 

precisam compreender estes dois conceitos, para se ter mais clareza do que pode ser 

partilhado e da colaboração de si e dos outros profissionais, sem que percam sua identidade. 
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Entendo nos discursos que veremos a seguir, a não aceitação dos docentes em ver os 

fisioterapeutas se restringindo ao atendimento domiciliar... Mas a unidade carece! A 

população carece! E é por isso que ela solicita. Claro que estamos distantes do ideal, o 

número de profissionais ainda é muito discreto se comparado à demanda existente, mas nós 

temos que ir lá sim, olhar o paciente, o ambiente na qual ele está colocado, suas condições de 

higiene e segurança, como está o cuidado desta família, a aceitação da doença. Orientar a 

todos e seguir em frente, afinal, o atendimento domiciliar exige tempo e continuidade, mas 

nós vamos orientar a família (o cuidador) para que siga com o tratamento. E vamos retornar 

sim, mas não com a “freqüência solicitada”, mas com a freqüência necessária, acompanhando 

a evolução. E isso significa responsabilizar a família também pela sua saúde. Significa dar 

subsídios e orientação para que ela faça “sozinha” o seu papel de cuidar da sua saúde. 

Contudo, a realidade não é essa, infelizmente: 

Em tenho uma grande tristeza com fisioterapeuta no PSF [...] além de serem poucos os que estão 
inseridos lá, eles estão lá fazendo uma fisioterapia; uma tentativa de fisioterapia curativa né? E se você 
for ver o que eles fazem de prevenção, o que eles fazem de atenção primária? Eles são colocados lá 
dentro do PSF e daí eles são designados pra atender: o seu Pedro, na casinha tal, seu João na casinha 
tal, dona Maria na casinha tal. E daí, lá vai ele, na casinha do fulano, vai lá mexe braço, mexe perna, 
diz alguma coisa e vai embora. O que de fato ele melhorou nesse fulaninho aí? Qual foi a efetividade 
daquilo que ele fez? Pra mim é bem claro que quase nenhuma! Por isso que eu te digo que ele tenta fazer 
uma reabilitação [...] (Plj). 

Isso é um medo que eu tenho, desses fisioterapeutas que não tiveram essa formação básica vão cair de 
pára-quedas no PSF e vão virar sei lá, meros atendentes domiciliares entende? (Pmcc) 

 

Nosso trabalho dentro de uma equipe de PSF não se resume a isso, claro que não! Nós 

somos agentes de saúde como todos que colaboram com o SUS. Nós podemos fazer 

diagnóstico comunitário, podemos auxiliar as equipes nos planejamentos das ações de saúde, 

atendemos sim, a grupos de gestantes, de idosos, hipertensos, diabéticos. Baseados nos 

achados de Campos (1997) pode-se dizer que este é um campo de responsabilidade dos 

profissionais que integram a equipe. Já orientar as mães na atenção ao desenvolvimento motor 

normal dos bebês, desenvolver o papel de orientador nas creches, nas escolas; auxiliar 

portadores de DPOCs com exercícios e técnicas que objetivem uma melhor qualidade de vida 

são alguns exemplos de núcleo de competências dos fisioterapeutas. 

“O núcleo demarca a identidade de uma área de saber e de prática profissional; e o 

campo, um espaço de limites imprecisos onde cada disciplina e profissão buscam em outras 

apoio para o desenvolvimento e cumprimento de suas tarefas” (CAMPOS, 2000, p. 220). 
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O fisioterapeuta se coloca na função de reabilitador, por sua essência reabilitadora, mas 

nós podemos fazer mais que a reabilitação. Lembrando que os fisioterapeutas ainda carregam 

o “estigma da reabilitação”, advindo do processo histórico da fisioterapia e da sua formação 

acadêmica, que até recentemente não contemplava ações articuladas com os setores da saúde 

pública (BRASIL, et al. 2005).  Mas nós temos que mostrar isso, nos inserindo, nos 

mostrando. As falas a seguir reforçam isso: 

[...] dentro do conceito moderno de saúde a gente tenta se aproximar o máximo possível, nós iniciamos 
o trabalho lá (PSF) primeiro entrando em contato com todos os profissionais, mostrando, falando o que 
a gente faz, o que a gente pode prestar de serviços lá dentro e pedindo a colaboração deles e 
oferecendo a nossa colaboração [...] mas a proposta é essa de nós estarmos lá e trabalharmos em 
conjunto (Pit). 

Porque é o que a população conhece de fisioterapia! Se eles conhecessem a fisioterapia sendo feita lá 
pra grupos, grandes grupos de diabéticos, hipertensos; etc. e se eles vissem que esse povo ia melhorar, 
o dia que faltasse eles iam dá o berro por ali. Mas eles não conhecem isso como é que eles vão 
reclamar uma coisa que eles nem sabem que existe? E que poderia trazer um bem pra eles! [...] Então o 
que é que a prefeitura faz? A prefeitura põe o fisioterapeuta trabalhar ande o povo grita [...] porque eu 
já falei na prefeitura, que sentido faz isso? Tirem eles de lá! Comecem a organizar atendimento de 
grupo e atendimento de prevenção, vocês vão diminuir medicação desse povo, vocês vai melhorar isso, 
isso, isso e isso [...] e os fisioterapeutas me dizem a mesma coisa. Então, nós estamos dentro de um 
sistema, o sistema está funcionando desta forma, nós sabemos que fazendo de outra forma – e aí sim a 
população teria um ganho – e nós não conseguimos mudar o formato. (Plj)  

[...] eu acho que a saúde da população seria diferente, e isso se refletiria em economia  pro governo, 
em qualidade de vida pras pessoas, em oportunidades de trabalho pros fisioterapeutas [...] então, acho 
que as pessoas passariam a conhecer melhor a fisioterapia (Plcc). 

 

 

4.3.3 As dificuldades no cotidiano da ESF 

Todos os serviços apresentam adversidades no dia a dia. Analisei os discursos e os 

considero pertinentes e, mesmo sem ter a vivência prática do dia a dia da ESF tive algumas 

experiências. Durante a academia, no ano de 2000, a universidade da qual eu fazia parte 

possuía convênio com a secretaria municipal de saúde para o estágio supervisionado em PSF. 

A experiência foi enriquecedora e de certa forma apaixonante, o que me fez num futuro breve 

(2001) optar pela especialização em Saúde da Família. Apesar de ser uma pós-graduação 

profissionalizante, e não possuir caráter de residência nós escolhemos uma unidade de PSF e 

realizamos nossos estudos práticos naquela unidade, durante todo o curso. Lá eu entendi o que 

é ser fisioterapeuta da atenção básica e mais, entendi que é preciso identificação com o 

serviço, pois por mais que tivéssemos tido grandes avanços na atenção à saúde da população 
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do Brasil nossos desafios diários na busca da integralidade dos serviços para a consolidação 

do sistema eram intensos.  

[...] é muita gente e pouco profissional. Mesmo médico qualquer profissional, existe uma demanda 
grande  de pacientes, e, uma equipe pequena pra atender [...] (Pft). 

[...] os salários são diferenciados porém; os profissionais não cumprem a carga horária. Precisam fazer 
40 horas e de novo, eu defendo a enfermagem que fica lá as 40 horas. O médico, o dentista, a gente sabe 
que não faz. E ganham um salário diferenciado, maior, mas em termos de prevenção eu vejo que não está 
se trabalhando muito não; tá aquele modelo antigo de posto de saúde, que as pessoas vão lá doentes 
(Pmc). 

[...] como fisioterapeuta eu vejo que existe uma demanda muito grande de pacientes que carecem de 
fisioterapia, como também de dentistas,  de odontólogos. Então eu imagino que a estratégia de saúde da 
família iria ser muito mais completa se tivessem outros profissionais alem do médico e do enfermeiro 
(Pcj). 

 

É evidente a falta de comprometimento ainda existente, concordando com Silva, Rivera, 

Hortale (2007); a Integralidade traduz o envolvimento e a doação de todos, requer 

comprometimento, discussão, mudança, compartilhamento, gerenciamento, responsabilidade, 

ação, auxílio e avaliação. É importante fomentar a discussão de qual a metodologia deverá ser 

aplicada para que a categoria da fisioterapia seja incorporada efetivamente nas equipes que 

desenvolvem atenção básica. 

Tem o médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, odontólogo, o agente comunitário de saúde e o 
auxiliar de odontologia; o objetivo é que essas pessoas estejam mais próximas da família, façam o 
atendimento lá na casa. Porém eu percebo que não, que os profissionais não saem do posto de saúde [...] 
na verdade o PSF virou um “postão de saúde”, o objetivo que é sair, fazer a parte preventiva captar o 
maior número de mulheres para se fazer o preventivo, falar de questão de prevenção; me parece que esse 
não esta sendo o objetivo, os profissionais ficam mais dentro do posto de saúde e fazem virar o posto da 
doença e não o posto da saúde [...] (Pmc). 

Eu acho que a intenção é boa, a filosofia do programa, é boa. Tem seus méritos, mas ainda falta [...] a 
gente percebe também que, a partir do momento em que o funcionário é contratado pelo governo, que 
passa a ser um funcionário público, a vontade de desempenho profissional cai muito, porque ele acha 
que já esta seguro, foi efetivado, já não precisa mais se doar tanto (Plcc). 

[...] uma coisa que eu sou contra assim, é agendar preventivo do câncer uma vez por semana, sou 
extremamente contra porque PSF é Programa de Saúde da Família, é prevenção [...] então fazer 
preventivo do câncer do colo uterino é uma coisa que pelo menos  teria que ser disponibilizado todos os 
dias (Pmc). 

[...] mas os profissionais que estão participando do programa vem daquela formação antiga. Eles não 
entendem o que estão fazendo ali, não estão preparados pra aquilo ali, então eles tem que receber 
capacitação [...] (Plt). 

 

A falta de educação continuada e permanente relatada por Plt é no mínimo contraditória 

quando o Ministério da Saúde descreve o programa pró-saúde; que tem como objetivo a 
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integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo 

transformações aos processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de 

prestação de serviços à população. Uma das primazias do pró-saúde é reorientar o processo de 

formação dos profissionais da saúde, de modo a oferecer à sociedade, profissionais 

habilitados para responder às necessidades da população brasileira e à operacionalização do 

SUS; além de estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas, 

visando à melhoria da qualidade e à resolubilidade da atenção prestada ao cidadão (Brasil, 

2007).  

[...] que ainda falta mão de obra, falta equipe interdisciplinar pra enriquecer muito mais, falta o 
conscientização dos próprios gestores, em querer que as coisas mudem, eu acho que a força seria uma 
coisa maior de uma instância mais elevada pra forçar uma situação. Acho que ainda estamos 
engatinhando neste processo [...] (Plt). 

 

Será que o Pró-saúde é fonte de consulta e existem escolas seguidoras para se fazer a 

reorientação? Será que estes profissionais oriundos de modelos de formações antigas 

percebem a necessidade desta capacitação? 

O deslocamento da centralidade da formação para a promoção da saúde, a 
incorporação do conceito de saúde como qualidade de vida, o processo de trabalho 
pautado pela  interdisciplinaridade, o desenvolvimento de competências, habilidades 
e atitudes para a ação social transformadora, fomentando a organização e a 
participação das pessoas, das famílias e das comunidades; bem como a capacitação 
para a educação em saúde e o gerenciamento, são aspectos fundamentais [...] 
(Saupe, et al. 2007, p. 655).  

 

Permanece a lacuna da operacionalização destes programas, descritos tão perfeitamente 

coerentes com a realidade. Infelizmente o que é evidenciado ainda é um discurso baseado em 

dificuldades.  A realidade nos mostra que não existem sequer reuniões dentro de algumas 

unidades básicas de saúde. Os integrantes do espaço parecem ser invisíveis uns aos outros, 

preocupados em vencer suas metas diárias e retornar no dia seguinte, para se fazer tudo da 

mesma forma...  

[...] como é que são as discussões aqui? Tem discussões mensais da equipe interdisciplinar? A gente se 
reúne pra fazer a reunião? Não, nós não fazemos! Mas não seria interessante a gente fazer isso, cada um 
faz as suas colocações, vê o que se pode melhorar, o que se pode trocar mais? Ah, professora é uma boa 
idéia. Então isso não existe, quer dizer, já também existe uma falha nisso aí;  porquê deveria existir 
(Pit). 

A dificuldade que eu vejo também é aquela falta de “lincar” os profissionais,  de um profissional discutir 
mais os casos com os demais profissionais. É até um pouco de jogo de vaidades: eu posso, eu mando, eu 
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faço, eu aconteço. E aí a fisioterapia fica assim, como é o recém nascido do PSF, acaba meio que 
deixada de lado assim [...] (Plc) 

[...]  todos pecam um pouco, o governo, o governo peca não faz o papel que ele deveria fazer, as pessoas 
que estão inseridas neste contexto pecam, a população peca, todos tem a sua parcela de culpa. Antes de 
tudo educação, educar o povo. Se nós temos gente que não tem uma certidão de nascimento  não existe, 
não é cidadão? [...]  então é a educação (Pit) 

 

Faltam recursos? Ou será que não são bem empregados? É sugestivo de que falta 

aplicar o planejamento. Reforço aqui o dilema descrito por Almeida (2003) que é a autonomia 

da gestão local versus a implementação de política na esfera nacional. Apesar da autonomia 

dos municípios ser um desejo do SUS ela depende muito da competência do gestor local de 

saúde e de suas secretarias. Isto, da mesma forma que é desejado é preocupante, uma vez que 

se sabe que as equipes e todo os envolvidos na saúde local, na tentativa de vencer os 

requisitos necessários (metas), acabam relegando as necessidades locais e iniciativas de 

alocação dos recursos em áreas mais pertinentes aquele município ou aquele bairro, naquele 

espaço de tempo. 

A limitação financeira também dificulta muito, porque lá no conselho a gente vê a apresentação 
orçamentária, aí vem uma cota pro município, aquilo é distribuído e  [...] (Plt). 

 

 

4.4 O básico da atenção 

 

4.4.1 O entendimento de atenção básica à saúde 

 A atenção primária, ou básica, como os brasileiros preferem chamar é o que 

caracteriza (ou deveria caracterizar) o serviço nas unidades de saúde da família. Segundo o 

Ministério da Saúde (2006) a atenção básica deve ser a porta de entrada preferencial do SUS, 

sendo o ponto de partida para a estruturação dos sistemas locais de saúde. Ela, (atenção 

básica) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, individuais e coletivas, abrangendo: 

promoção, proteção da saúde; prevenção de agravos; diagnóstico; tratamento; reabilitação e a 

manutenção da saúde (BRASIL, 2006). Este é um entendimento expressado pela maioria de 

nossos informantes: 
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[...] atenção básica à saúde; não tenho uma definição pronta mas assim seria, desde questões que são de 
assistência,  questões primárias, como higiene, prevenção, a questão de cuidados, com a própria saúde, 
ações orientativas, de vigilância, a própria questão sanitária [...] ajudando  principalmente a prevenir, 
doenças (Pwc). 

[...] a idéia de tirar estes pacientes de dentro de hospitais e de serem vistos e pensados depois que já 
estão doentes. Atenção básica é ver a pessoa enquanto não está doente, a sua vida, o seu meio ambiente 
[...] daí eu vou conseguir dar o básico que ela precisa para ter saúde, e não pra não ficar doente (Plj). 

 

Nos discursos encontrei também uma visão mais “simplista” de atenção básica à saúde 

mas não errada ou menos importante: 

[...] vacinação, campanhas, informações que são levadas pras pessoas; a importância do uso da 
camisinha, da vacina das crianças, do pré-natal, essas coisas (Pdc). 

Atenção básica é vacinação, orientações, grupos sendo formados pra orientações [...] é orientação e 
conscientização sobre determinados assuntos, doenças [...] tirando dúvidas, orientando... (Pmcc) 

[...] higiene, desde a formação como gente [...] ensino em relação à saúde, continua na creche, na escola, 
é onde a pessoa vai ter todo o embasamento pro resto de sua vida com relação a saúde, educação, 
qualidade de vida, expectativa de vida (Pac) 

[...] olha atenção básica eu penso de uma maneira geral, avaliar o paciente na sua queixa, é o que ta 
incomodando ele, o que levou ele a procurar a fisioterapia, o atendimento médico, seja o que for... 

 

É entendido como o atendimento básico da população, mas, na minha concepção, o 

básico está só na nomenclatura. Ao estudar Alma Ata (1978) e o SUS nós vamos ao encontro 

da atenção básica a saúde, em toda a sua essência e pode-se resumi-la nestas falas: 

[...] a atenção que o indivíduo precisa, o básico mesmo ou seja, básico que o indivíduo precisa de saúde 
[...] ou seja para manter a saúde como um todo, para o bem estar físico, mental, social dessa pessoa, não 
só o atendimento psicológico, médico, de enfermagem, odontológico; que ele tenha uma atividade de 
lazer que seja gratuita,  que ele tenha acesso a isso, que faz parte do bem estar emocional dele, e 
consequentemente físico, isso que eu acho que é atenção básica, eu vejo isso como atenção básica (Pnj). 

É proporcionar a comunidade, a população, condições mínimas de sobrevivência; saneamento básico, 
trabalho, bem estar, lazer [...](Plc). 

 

Para a atenção básica ser efetiva os profissionais precisam incorporar os princípios dos 

agentes comunitários de saúde, usar da premissa do agente comunitário de saúde. O agente 

comunitário de saúde (ACS) caracteriza-se como o elo entre a comunidade e a equipe, que se 

responsabiliza pela atenção básica em saúde de uma área adscrita, as ações dos agentes 

comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas, podem ser encontrados em duas 

situações distintas em relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda 

não organizada na lógica da Saúde da Família e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da 
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Família como membro da equipe multiprofissional, atualmente, encontram-se em atividade no 

país 204 mil ACS, estando presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto 

em municípios altamente urbanizados e industrializados (BRASIL, 2006). 

[...] mas a princípio, a priori, todos nós antes de qualquer das nossas especialidades nós somos um 
agente de saúde, essa que é a verdade, nós trabalhamos em saúde pública e nós somos um agente de 
saúde, eu não posso virar as costas pra qualquer que seja o que está inserido dentro deste contexto [...] 
questão psicológica, questão social,  questão cultural (Pit). 

[...] você entende que você é uma agente de saúde antes de mais nada? Se você não for você não é um 
profissional da saúde [...]  (Plt). 

 

A atenção básica é “orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social” (BRASIL, 2006, p. 10). Reforçando esta 

determinação do ministério, elejo este discurso: 

[...] essa coisa de olhar o paciente, olhar o domicilio, olhar as necessidades básicas [...] D. fulana, olha 
a senhora tem que cuida da sua postura, chega lá a cama dela ta um buraco desse tamanho, e ai? Eu 
tenho que arranjar tábuas na prefeitura, botar tábuas e pedir um colchão pra ela e vou atrás de um 
colchão [...] Ai diz assim, esse não é o papel do fisioterapeuta! “É”, ele está trabalhando em saúde 
pública, é de toda a equipe, aquele que chega e vê aquilo vai ter que tomar a atitude. Se ele não tomar a 
atitude ele ta sendo péssimo profissional, ele não ta cumprindo com as responsabilidades dele [...] (Pit) 

 

A Atenção Básica considera o “sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e 

tratamento de doenças” e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer 

suas possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 2006, p.10). Vamos a um exemplo 

concreto de atenção básica à saúde, ilustrado por uma das informantes: 

[...] não adianta nada eles ganharem remédio e eles não saberem tomar [...] seu João, tomou o 
remedinho? É, eu tomei um lá, mas eu não sei se era o certo que eu tinha que tomar pra pressão alta [...] 
como que o senhor não sabe? Eu vou lá na sua casa olhar os seus remedinhos [...] cheguei lá ele trouxe 
uma caixa assim, cheinha de remédio. Mas seu João, como o senhor tem tudo isso de remédio pra tomar? 
Ah, doutora... acontece que o ano passado me deram tudo isso aqui, depois eu fui lá me deram mais isso 
aqui, agora eu fui lá me deram esses aqui, mas eu não sei bem, eles disseram que eu continuasse com 
uns, com outros não, eu não sei qual é [...] mas a enfermeira não lhe explicou? Ah, ela explicou, mas eu 
saí de lá eu esqueci, eu cheguei aqui coloquei aqui e esqueci. Qual é a última receita que o médico lhe 
passou?  (numa pilha de receitas, eu tive que procurar qual é que era a última data, toda a medicação, e 
ai eu separei a medicação) seu João o senhor sabe os remédios que estão escritos? Não, eu leio muito 
pouco e eu não consigo saber qual é o remédio, eu mal escrevo meu nome. Então eu vou fazer o seguinte: 
um cartaz, com os remédios que o senhor tem que tomar de manhã, tem essas bolinhas verdes, os 
remédios que o senhor tem que tomar meio dia, no almoço têm  essas bolinhas amarelas e os remédios 
que o senhor tem de tomar na parte da tarde ou a noite bolinha vermelha. E eu pus uma bolinha nas 
caixinhas [...]  eu tenho que resolver o problema dele e não piorar... (Pit) 
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O que se percebe é um certo “embaralhamento” dos princípios. A atenção básica 

confunde-se a estratégia saúde da família, que por sua vez confunde-se com a atenção a saúde. 

E a promoção da saúde aparece em todos os momentos, em todos os conceitos, em todas as 

definições práticas do modelo em saúde. Está descrito no terceiro objetivo da Política 

Nacional de Promoção da Saúde: “Promover o entendimento da concepção ampliada de 

saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio como das atividades-fim” 

(BRASIL, 2006, p.17). 

 

4.4.2 Os difíceis significados da promoção da saúde para os fisioterapeutas 

Para a promoção da saúde não existem profissões da área da saúde e sim, 

trabalhadores da saúde. Como descrito na fundamentação teórica, se auxiliamos na educação 

do indivíduo, preocupamo-nos se ele está suprido de água potável e comida, se as crianças e 

gestantes da família estão amparadas, se ele está suprido da medicação que necessita para 

manter-se saudável estamos promovendo saúde. Ao incentivarmos a participação das 

comunidades na eleição de suas prioridades para se manterem saudáveis e felizes, estamos 

promovendo à saúde.  

O Ministério da Saúde descreve, em sua Política Nacional de Promoção da Saúde, 

dentre outros objetivos o seguinte: “ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e 

coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou 

extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem” (BRASIL, 2006, p. 17). 

Penso que a promoção se resume (mas não se restringe) a soma de todas essas 

definições, trazidas pelos docentes informantes: 

[...] eu acho que agente faz promoção de saúde, orientando nossos paciente;. orientando pessoas de uma 
forma geral, orientando familiares [...] Promoção da saúde, a meu entender, é nós promovermos forma 
de fazer com que o individuo pense em ter uma vida,  uma boa qualidade de vida a nível mental, físico, 
psíquico, social e orgânico. Então, promoção e saúde, a meu ver é informação, principalmente, pra que 
essa pessoa possa ter um bem estar em todas as áreas (Pcj). 

[...]é levar essa pessoa que está com depressão pra trabalhar num grupo de dança, num grupo de 
caminhada, e depois que essa pessoa sai, tentar ta orientando pra cuidados que ela possa ta fazendo que 
contribuam pra saúde, pra manutenção do bem estar dela então, não é simplesmente chegar, atender, 
aplicar a terapia e tchau. Não é só isso, é tentar nesse todo que a pessoa ta envolvida, porque a gente as 
vezes esquece que ela vai viver lá fora, a vida dela é lá fora, a vida não é no hospital. Então, o quê que a 
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gente pode ta prevalecendo e, auxiliando, e, explicando pra depois que ela sair dali continuar tendo uma 
qualidade de vida boa [...] a questão do bem estar [...] (Paf) 

 

Elejo o objetivo geral da política de promoção do Ministério da Saúde como a forma 

mais ampla do entendimento de promoção; sugerindo a ação de todos para a concretização: 

“promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes - modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais” (BRASIL, 2006, 

p.17). Entendi que era mais fácil para os docentes dizer como se pode promover a saúde: 

[...] em tudo; acho que desde uma visita na casa de uma família pra observar a posição da televisão, a 
altura da pia, cadeira, mesa, colchão, a cama; como passar roupa, altura do tanque, como lavar roupa 
(Plcc). 

[...] campanhas, campanhas educativas, palestras; falar sobre câncer na praça, pra chamar a atenção; 
campanhas de prevenção contra as DST’s, AIDS, planejamentos familiares, com relação as 
adolescentes, mulheres, campanhas de vacina, programas preventivos de câncer de colo uterino, auto-
exame de mamas, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças [...] (Pmc) 

 

Entender o fisioterapeuta como personagem importante neste cenário de busca pela 

promoção da saúde ainda é um exercício difícil...  

[...] na minha cabeça  eu não vejo que o fisio trabalhe muito em relação a promoção da saúde, mais a 
recuperação. Reabilitação. Parece na minha cabeça o fisioterapeuta tratando de, na promoção eu não 
vejo, não me vem a figura do fisioterapeuta [...] (Pmc). 

 

4.4.3 O fisioterapeuta e a promoção da saúde. 

Percebe-se até aqui a dificuldade dos docentes ouvidos em perceber o fisioterapeuta 

enquanto agente promotor da saúde, dificuldade esta que permeia a classe dos fisioterapeutas.  

O modelo de atenção vigente no Brasil não nos permite mais a restrição à reabilitação. Nós 

temos que entender nossa capacidade, enquanto “profissional da saúde” em prover ações que 

visem à prevenção dos agravos e principalmente, promovam a saúde! Seguindo as discussões 

de Barros (2002) chega-se ao consenso de que mais do que recuperar e curar pessoas é preciso 

criar condições necessárias para que a saúde se desenvolva. O que nos é necessário para esta 

contribuição? Os discursos abaixo refletem muito bem este questionamento: 

[...] pra promoção da saúde o fisioterapeuta tem que ter formação pra isso, boa vontade pra isso, 
disponibilidade pra trabalhar num meio que é meio “remar contra a corrente”[...] A instrução do que é 
promoção, do que é atenção primária, do que é SUS, de como o SUS funciona. Não só isso, mas do que 
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está acontecendo hoje, como é que funciona o sistema de saúde brasileiro pra eu poder me inserir lá 
dentro. E não precisamos ter só formação direcionada ao sistema de saúde e atenção primária como 
uma formação [...] também de como lidar com as pessoas, de entender as pessoas, o meio aonde elas 
vivem [...] esses saberes você tem que ter por que se você só tem o saber da unidade sanitária, do 
sistema de saúde; mas se você não tem a compreensão do dia a dia, de uma comunidade, do dia a dia de 
uma família daquelas, de dificuldades que eles enfrentam e etc. por mais que você queira você não vai 
conseguir fazer as coisas. Eu falo pros alunos: “tirem da cabeça de vocês que vocês são fisioterapeutas, 
coloquem na cabeça de vocês que antes de vocês serem fisioterapeutas vocês são profissionais de 
saúde”. E o que interessa para vocês é conseguir a saúde das pessoas. Independente de você ser 
fisioterapeuta ou não. Por que se você tiver um paciente ou alguém que precise, sei lá eu do que, pra 
melhorar a sua vida, pra melhorar a sua qualidade de vida, pra melhorar a sua saúde ou, pra prevenir 
alguma coisa não interessa se isso faz parte de minhas técnicas fisioterápicas ou não. Você antes de tudo 
é profissional de saúde então você vai ter que agir ali. Você não pode pensar no teu atendimento ali no 
momento, a ser feito entre quatro paredes. Tem que extrapolar isso e pensar em melhorar a vida do 
paciente. Daí sim você está fazendo promoção de saúde. Isso é integralidade também eu estou dando 
atenção integral [...] (Plj). 

Acho que pra promover saúde ele (o fisioterapeuta) tem que ter sensibilidade pra perceber tendências e 
incidência de situações que possam direcionar ações [...] é tentar, na parte relacional, estar bem 
integrado aos outros profissionais onde ele ta participando, atuando [...] a própria ferramenta do 
diálogo [...] ele tem que fazer sentido dentro da equipe, não pode parecer que ta lá de favor [...] essa 
questão dele estar bem integrado com a equipe, é um fator bem importante. Conhecer a legislação, 
conhecer os propósitos, os problemas, objetivos. Tentar se inserir nesse contexto, fazendo sentido dentro 
da equipe (Pwc). 

 

Nossa profissão privilegiadamente nós faz ter contato direto e constante com as pessoas, 

com as famílias das pessoas. De certa forma, as pessoas que têm contato com a Fisioterapia o 

tem de uma forma bastante freqüente. Acredito que quem nos recebe normalmente não o faz 

por uma única vez. O fisioterapeuta é o “amigo” que cuida (mas também promove) é aquele 

que escuta, conversa, ensina e aprende. É aquele que faz visitas, que ganha presente, que 

come bolo e toma café junto e que move uma montanha para ajudar a melhorar a vida de 

quem o procura (ou é procurado por ele). E ninguém nunca disse que isso seria uma tarefa 

fácil. Infelizmente muitos de nossos colegas por diversas vezes esquecem que não precisam 

só “entrar em cena” quando as pessoas já estão doentes ou incapacitadas. E isso é um 

exercício, um exercício constante e reconfortante. 

[...] está sendo um exercício importante pra nós essa questão da saúde coletiva, da saúde pública dessa 
mudança de perfil, desse olhar mais atento que nós temos a obrigação e o perfil de conseguir fazer 
promoção e prevenção [...] porque a gente tem que tratar só quando está doente? Por que eu não posso 
ter o meu grupo lá de diabéticos, pra prevenir seqüelas, ou que a doença se agrave ou quem tem pré-
disposição, porque eu não posso fazer promoção, evitar que ele tenha (Plt). 

 

Falta-nos alguma coisa para fazermos à promoção da saúde? Entendo que ainda falta-

nos compreensão do que realmente é a promoção da saúde, que ela se faz de forma articulada 

com os profissionais, comunidade, gestores locais de saúde, instâncias estaduais e federais. 
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Que ela é uma conquista do trabalho de quem conhece a realidade local e do sistema e está 

comprometido com o seu trabalho e com a saúde da nação. 

Eu não sei se falta alguma coisa pro fisioterapeuta, eu acho que falta é no sentido de divulgar o que a 
fisioterapia pode fazer pra promover. Eu acho que para o aluno não está ainda bem claro o que ele pode 
fazer pra promover, ou pra prevenir. A questão de prevenção ou da promoção, ainda acho que tem uma 
certa dificuldade [...] Acho que falta divulgar o fisioterapeuta pra comunidade, e o fisioterapeuta saber o 
quê é promover a saúde, o quê é prevenir a saúde, e o quê é orientar as pessoas (Prt). 

 

 

4.5 Das partes (que se somam) ao todo 

 

4.5.1 Significados e sentidos para o princípio da Integralidade 

Quanto mais se estuda, mais complexa ela se torna. Pinheiro e Mattos (2008, p. 1) 

afirmam que a “Integralidade é um termo polissêmico, com diferentes sentidos e usos”. A 

definição legal segundo os mesmo autores diz que "Integralidade é a integração de atos 

preventivos, curativos, individuais e coletivos, em cada caso dos níveis de complexidade". 

Afirmam ainda que o termo, ou o sentido, era sempre “reduzido à definição legal ou a outra 

sem qualquer caráter operatório, o que fazia com que caísse numa certa abstração, desprovida 

de sentidos”. 

A Integralidade não se resume a um conceito. Ela é o retrato mais sublime da 

consolidação que o SUS quer alcançar. A Integralidade se faz com um olhar humano sobre o 

indivíduo que sofre com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua doença, é o reflexo de 

ações combinadas, voltadas simultaneamente à promoção da saúde, prevenção dos agravos e 

cura das doenças. É a ação voltada, antes de mais nada, à saúde e não (e somente não) à 

doença. 

[...] integralidade seria sinônimo de ação integral, integrada. Integrada seria interdisciplinaridade, 
quer dizer assistência em todos os âmbitos (Pwc). 

[...] no meu ponto de vista, integralidade é observar o ser humano em todos os seus aspectos -  bio-
psico-social; ver as condições de saúde, as condições de moradia, as condições de alimentação, as 
condições de ensino; educar aquela criança desde cedo a escovar os dentes, fazer uma atividade física, 
se alimentar direito, se cuidar; e a gente só consegue isso quando todos profissionais estão integrados 
em prol disso, trabalhando em equipe  multidisciplinar, de forma interdisciplinar, objetivando a 
transdiciplinariedade  (Plcc). 
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[...] a integralidade é porque ele é um ser complexo e é aí que entra a questão de nós termos um olhar 
como um ser complexo [...] (Pit). 

[...] conceito social que o paciente ta inserido, o emocional [...]  o profissional de saúde tem que estar 
vendo, que o paciente não é um joelhinho;  a gente tem que perceber que é uma pessoa, que ta vindo, 
qual é a real necessidade  dessa pessoa que ta procurando a gente, as nossas limitações, as nossas 
competências profissionais, e saber até aonde a gente pode ir [...] o contexto de integralidade é muito 
amplo, envolve todo o contexto que a pessoa está inserida. Atender todas as necessidades envolve um 
contexto muito maior do que, aquela questão que a gente, muitas vezes, como fisioterapeuta fica focado 
na doença (Paf). 

[...] a integralidade do atendimento seria específico de cada profissão, porque cada profissional 
precisa atender integralmente seu paciente [...] Agora essa integralidade ela não é especifica de um 
profissional, ela precisa também inter relacionar-se com os outros profissionais. Então a integralidade 
de cada profissional que atende, mas ela se relaciona ou correlaciona com a integralidade de todos 
[...] (Pcj). 

 

4.5.2 O princípio da Integralidade e sua apresentação na realidade de atenção básica 

[...] a integralidade no SUS é ver o indivíduo como um todo. Eu não acho que a gente pode ver o 
indivíduo como um amontoado de partes. A Carolina é a Carolina, mas a Carolina tem uma cabeça tem 
um pescoço, tem 2 pernas, 2 braços nesse momento, mas ela vive assim, por trás disso tem uma 
Carolina[...] A integralidade para mim é assim, é você ver o individuo como um todo. Não como um 
amontoado de partes, e no SUS é, eu sou gineco, eu trato disso, então eu cuido só disso. Eu sou clínica 
essa é a minha parte, eu sou a enfermeira que cuida dos hipertensos, então diabetes já não é comigo, é lá 
com a enfermeira dos diabéticos. Ah eu tenho uma dor lombar, então eu tenho que ir lá na fisioterapia, 
daí não, eu não atendo isso eu o sou só da respiratória. Acho que nisso a gente peca. A gente não é 
generalista, os profissionais. Acho que a questão das especialidades melhorou muito, mas também eu 
acho que se perdeu muito [...] (Pmc). 

 

Interpreto a integralidade na atenção básica do SUS como o acesso facilitado e 

resolutivo aos serviços, marcado pela escuta e acolhimento. Diagnosticar e tratar quando 

preciso; favorecendo o acesso a todos os níveis de atenção. Orientar o auto-cuidado e educar 

para a saúde a todo o instante. Ação integral no serviço significa espaço organizado, que 

atende a um público que se mostra satisfeito e sobretudo interessado, não só em receber uma 

intervenção sobre o seu problema de saúde mas, numa esfera muito mais ampla, que colabore 

com sua cidadania.  

[...] eu vejo a integralidade como um acesso integral, que tem a possibilidade de fazer uma consulta no 
ginecologista, de fazer uma consulta no pediatra, fazer uma consulta no fisio, fazer uma consulta no 
dentista [...] esse é um compromisso, você tem um compromisso com a pessoa, independente da doença 
da pessoa, uma pessoa que tem medo, que tem anseios, dificuldade, uma pessoa que tem expectativas e 
esperança (Pnj). 

Que tenha atenção em todos os níveis, que tenha acesso a tudo que for necessário em todos os níveis e 
pra qualquer pessoa independente [...] Nós temos que conseguir dar o tratamento no todo pro paciente 
então se ele precisa de um tratamento, não é só remédio, ele pode estar precisando de um professor de 
educação física p. ex. pra saúde dele  (Plj). 
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Eu vejo assim, você visualizar o indivíduo como um todo [...] outras áreas se unindo; é que você vai ver 
o indivíduo de forma integral, como um todo, em todos os aspectos, psicológicos, nutricionais, físicos, 
todos. Eu acho que as pessoas ainda vão ter de aprender a trabalhar assim [...] o nosso objetivo, é que 
as coisas se somem realmente e se interajam, não só se somem; daí sim o indivíduo estará tendo um 
atendimento integral e que beneficia ele, ele é o foco. É nisso que a gente tem que pensar  (Pmcc). 

 

Atenção integral se faz com união de competências, diálogo, auxílio mútuo, respeito; 

onde as vaidades dão lugar ao comprometimento com o espaço, com o público e com o 

serviço. Tal pensamento foi uma constante entre os discursos: 

[...] tem que saber ter humildade;  respeitar o outro profissional. Então, saber o que é integração, como 
é que pode beneficiar o teu paciente as demais áreas (Prt). 

Todos os profissionais trabalharem juntos. Eu acho que é o caminho da saúde, ela caminha nesse 
sentido, de todos trabalharem em uma equipe [...] os profissionais tem que se unir pra atender juntos 
(Pdc). 

Trabalhando juntos, no mesmo lugar, em prol da mesma coisa;  nenhum mais, nenhum menos e a gente 
tem que se ajudar, se dar as mãos (Pit). 

[...] da importância que cada profissão tem, aonde um entra e o outro sai; a responsabilidade de você 
sentir que o teu papel foi até aqui, que daqui pra frente eu preciso do meu colega “X” para dar 
continuidade (Plt). 

[...] a importância da gente trabalhar o individuo em todas as suas dimensões;  trabalhando sempre em 
equipe, pra poder trabalhar o integral, tem que trabalhar sempre em equipe, num grupo. Pra que a gente 
possa atender o todo, desse paciente, todo ele (Pft). 

 

Cutolo, médico, reforça a necessidade de oportunizar a interação entre os estudantes e 

medicina e de outras áreas da saúde. Isto é decisivo para o seu “crescimento profissional e 

pessoal” (CUTOLO, 2003, p. 29). 

 

4.5.3 Integralidade na formação acadêmica 

[...] a gente se formava pra abrir um consultório, pra abrir uma clinica. Hoje, os nossos alunos estão 
saindo com uma visão bem maior de integralidade. Na minha formação, a gente não tinha essa noção de 
trabalho em equipe, do integral; eu não aprendi aquilo que eu passo hoje pro meu aluno,  a importância 
de ouvir, por exemplo, se é uma criança, a família, de ouvir a mãe,  esse pai, se é presente, se é ausente, 
isso influencia no tratamento, influencia na evolução. Hoje, se o aluno sai com essa visão, não vou te 
garantir. Agora que eu passo isso pra ele, eu tenho certeza (Pft). 

 

Integralidade é antônimo de formação flexneriana. O paciente sob o olhar da 

integralidade é visto a partir de sua queixa e não o contrário, uma visão do sistema biológico 

“desorganizado” que produz o desconforto.  A formação voltada a super-especialização e ao 
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tratamento dos “amontoados de parte humana” não condiz com a integralidade, cuja dimensão 

prática evidencia-se no conjunto articulado de pessoas, saberes e poderes voltados a uma 

melhor qualidade de vida da população.  

Na formação talvez nos precisaríamos de um elo de junção entre todas as áreas. Porque ainda o aluno 
está recebendo informações recortadas por áreas: neurologia, ortopedia. Eu acho que um passo pra 
formação, são as novas estratégias, de não se trabalhar mais em grade, mas sim com o núcleo de 
disciplinas (Pcj). 

 

 

4.6 Somos importantes! 

 

 Como intróito a discussão desta categoria deixo o seguinte questionamento, feito a 

Revista Radis (Reunião, Análise e Difusão de Informações sobre Saúde; programa nacional 

de jornalismo em saúde pública, ligado à Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação 

Oswaldo Cruz, órgão Ministério da Saúde) em setembro de 2006: 

Sou estudante de Fisioterapia e gostaria de saber quais as políticas do Ministério 
da Saúde para a inclusão do fisioterapeuta na Atenção Básica, principalmente no 
Programa Saúde da Família (por Mirian M. Mota, Tauá, Ceará) 

... a assistência em fisioterapia e terapia ocupacional, prevista no SUS e objeto de 
regulamentação (NOAS 01/02), faria parte dos Núcleos de Saúde Integral, mas a 
portaria foi revogada por falta de orçamento, segundo informou à Radis o 
Ministério da Saúde. Agora, a inclusão desses profissionais na Atenção Básica é 
iniciativa municipal — e muitas prefeituras já o fizeram. Alguns programas federais 
prevêem essa assistência: as políticas de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência, de Saúde Mental (nos Caps) e de Saúde do Idoso, além dos 
procedimentos de Alta Complexidade e Atenção Hospitalar. Por sinal, o curso de 
saúde recordista em matrículas entre 1991 e 2004 no Brasil foi Fisioterapia 
(aumento de 741,5%!).          
(ENSP – Radis, 2006) 

 

 A resposta sugestiva resulta em certo frear de nossos desejos. Revoga-se a inclusão 

por falta de orçamento, delega-se a responsabilidade de inclusão aos gestores municipais, que 

como vimos, estão preocupados em atingir as metas propostas pelo Ministério e pelas 

políticas. Além do comentário, reforçando nossa necessidade na esfera terciária do cuidado 

em saúde.  
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 E onde estão os núcleos de Apoio à Saúde da Família? Quietos na lei ou discretamente 

e isoladamente implantados e as discussões sobre eles encerram-se aqui, uma vez que os 

docentes informantes deste estudo, não souberam discursar sobre (dos quinze informantes, 

catorze o desconheciam por completo e apenas um mostrou conhecimento adjunto ao 

descrédito). 

Hoje isso é imprescindível, porque o fisioterapeuta ele tem de ir, ele tem que fazer parte da equipe 
multidisciplinar, porque isso está dentro dos conceitos do Ministério da Saúde, a interdisciplinaridade. 
Se a prefeitura não chega nisso, ela não está cumprindo com aquilo que é colocado lá no Ministério da 
Saúde, então o fisioterapeuta ele tem que se inserir e ele tem que fazer essa pressão pra entrar na saúde 
pública. Ele também é responsável por isso, ele também tem que fazer com que as informações cheguem 
ao público, pro público fazer pressão junto a secretaria da saúde municipal, pra colocar fisioterapeutas. 
Porque a prefeitura só vai ter vantagem, ela não pode ver como gasto, ela só vai ter vantagem. Ela vai 
ter um retorno de menos remédios, menos consultas, menos queixas[...] uma outra valorização 
humanística, psicológica[...] hoje a gente não pode falar em saúde integral como o SUS preconiza e aí tu 
chegas num posto e não tem psicólogo, não tem fisioterapeuta, não tem outros profissionais, como? Que 
interdisciplinaridade é essa? (Pit) 

 

 Santos e Cutolo (2004, p. 40) reforçam também a importância para as profissões que 

lidam com a saúde das pessoas (na qual eu incluo a Fisioterapia) de sua presença e 

participação na atenção básica à saúde: 

O trabalho em equipe no PSF iniciou um processo de resgate da cidadania e da 
valorização profissional de todos aqueles que escolheram a saúde pública como seu 
campo de atuação, melhorando a remuneração e promovendo a integração entre 
profissionais que até então pouco se relacionavam em seu cotidiano. 

 

4.6.1 Sentimentos em relação à participação do fisioterapeuta na atenção básica  

O fisioterapeuta hoje é um profissional indispensável em qualquer equipe de saúde. Só quem não tem 
fisioterapeuta que pode não dar valor a ele. Por que quem conhece o trabalho com certeza já tem um 
fisioterapeuta do seu lado (Pft). 

[...] olha a riqueza da nossa profissão, além de ser generalista e poder atuar em todas as especialidades 
médicas a gente ainda atua nos três níveis de prevenção [...] nós estamos aí com uma profissão 
promissora (Plt). 

O fisioterapeuta pode prestar serviços ao SUS; ser gestor de saúde. Pode ser diretor de saúde, chefe de 
uma unidade (Pmc). 

[...] o fisioterapeuta tem que estar inserido nas políticas do SUS em todos os níveis de atenção a saúde: 
primária, secundária, terciária, ambulatório, hospital, PSF. Depois de formado, já trabalhando aqui na 
[...] eu comecei a ver, que realmente a coisa poderia acontecer [...] tudo que era possível se fazer, 
dentro de uma unidade básica de saúde como fisioterapeuta, e pra mim foi assim, revelador. Eu acho 
que tudo é uma questão de evolução, da própria fisioterapia, um espaço que está sendo conquistado, 
ainda aos poucos [...] o mínimo que a gente pode fazer enquanto docente  é estimular isso mesmo, é 
fazer com que essa bandeira seja levada adiante, pra  que o fisioterapeuta seja definitivamente inserido 
no PSF (Plc). 
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A atenção básica à saúde também precisa do fisioterapeuta pra tratar? Creio que 

precise, mas antes do tratamento deve estar mais evidente a importância da prevenção, as 

premissas já estão descritas, hoje é imprescindível a presença do fisioterapeuta nas equipes 

quando a intenção é a saúde integral do indivíduo. Os fisioterapeutas usam SEUS 

conhecimentos e habilidades, buscando sempre uma prática determinada pelos princípios da 

promoção, prevenção, cura e reabilitação da saúde (WCPT - Word Confederation for Physical 

Therapy, 1999). 

Eu acho que o fisioterapeuta tem um papel bem importante na comunidade, porque tem muitas pessoas 
idosas; muitos doentes acamados[...] em relação a doenças crônicas, seqüelas de avc, diabéticos, 
trabalho com pés de diabético, em relação a gestante, os exercícios, o relaxamento para o parto, as 
mastectomizadas, acho que é bem importante. Ele faz muita falta para as crianças com asma, com 
bronquite, que precisariam de uma fisioterapia respiratória [...] (Pmc).  

 

Cutolo afirma este ser o momento de se valorizar o generalista, não só em honorários, 

(para também atrair os discentes) mas também pela capacidade que eles têm de resolver os 

problemas comuns de saúde e por sua “personalidade modificadora dos padrões de promoção 

à saúde” (CUTOLO, 2003, p.25). 

 

 

4.7 O que falta para a Fisioterapia? 

 

No percurso da análise desta categoria tentarei, de acordo com os discursos, entender o 

que nos falta para ocupar os espaços de atenção básica e colaborar com o SUS. Encontrei 

algumas explicações para participação ainda ser incipiente e elas se mostram um consenso nas 

falas absorvidas. 

O fisioterapia ainda é visto como um profissional de clínica e de hospital. Atuar assim, em unidade 
básica de saúde é uma coisa praticamente nova. Muitos profissionais da área mesmo, acabam tendo uma 
certa dificuldade em ver o fisioterapeuta atuando unidade básica de saúde[...] o fisioterapeuta é um 
profissional que ele é muito visto como profissional da doença, é um profissional que reabilita, que trata 
uma fratura, que trata uma disfunção musculoesquelética ou respiratória ou neurológica... ele não é 
visto ainda como um profissional da saúde que possa atuar como promotor da saúde. Então, se a gente 
considerar esse contexto do fisioterapeuta, a gente vai ver o fisioterapeuta como um ser meramente 
curativo. Ele não é necessário em um ambiente aonde se busca promover a saúde, prevenir alguma 
coisa. Ele vai lá só pra curar. Então, visão que se tem do fisioterapeuta ainda hoje, na maioria dos 
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casos, é essa... não se vê o fisioterapeuta como promotor da saúde, e é esse o problema, por isso que ele 
acaba muitas vezes não se inserindo[...] ele que não tem um contexto preventivo[...] culpa da própria 
classe de profissional (Plc). 

Na verdade a gente não está nos espaços ainda porque o fisio fica nessa história de prevenção 
secundária e terciária e não se vê na primária. Falta essa visão, é mais uma etapa a se fazer[...] (Pmcc). 

 

A gente tem medo. A prematuridade política da classe dos fisioterapeutas pode ser 

atribuída ao distanciamento ainda presente entre o profissional e a comunidade, por razão da 

sua ausência como membro efetivo da equipe de saúde na atenção básica. Falta nós nos 

entendermos como promotores da saúde. Schwingel (2007) afirma que discutir o papel dos 

diferentes agentes de transformação social é algo fundamental para a cristalização desta 

“utopia possível que é o SUS”.  

O fisioterapeuta tem medo de se mostrar, por que ele tem medo de se mostrar? Eu acho, por ser uma 
profissão muito nova. Eu acho que ele tem medo, que ele não tem essa história toda profissional. Penso 
eu, não sei, ou nós enquanto formadores de profissionais, nós não estamos fazendo um trabalho efetivo, 
eu até chego a pensar nisso (Pit). 

Fisioterapeuta tem muito medo de falar com médico - “tu estudou para que?” Porque ter medo? Cada 
um com o seu conhecimento, e um complementa o outro. Hoje tem médicos bem acessíveis, graças a 
Deus. Eles me dizem “eu não conheço nada de fisioterapia, nada, e eu quero conhecer” (Pnj). 

 

A nossa formação ainda não está totalmente voltada pra isso, mas está caminhando. 

"Integralidade é o próprio caminho, que vai transformando as pessoas e construindo algo 

melhor" (Mattos, 2008, p.6). 

[...] podemos ter uma representação importante, desde que eu tenha o domínio da área; eu não posso 
querer ser secretário da saúde ou participar do conselho se eu não tenho subsídios para discutir e 
negociar (Plt). 

Trabalhar 30 horas da carga horária dessa disciplina (saúde coletiva) é pouco. Eu acho que é pouco 
falar em SUS em 30 horas [...] falta motivação por parte dos professores, talvez eu tenha que motivar 
mais os meus alunos, vou refletir sobre isso [...] tem que mudar a grade curricular, mudar as pessoas 
que coordenam os cursos da área da saúde (Pmc). 

O que nós priorizamos dentro do curso é um aluno formado com uma visão generalista e voltado a 
atenção primária, atenção básica e também um aluno para trabalhar em equipe multidisciplinar, então 
muito mais para trabalhar com prevenção do que com reabilitação. Isto a gente tenta colocar na cabeça 
dos alunos desde que eles entram na primeira fase (Plt). 

 

Falta vontade do poder público... Mas, até que ponto o fisioterapeuta e sua prática 

impactam nas condições sócio-sanitárias da grande massa da população? 
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[...] entra também um pouquinho de boa vontade do poder publico, porquê são eles que tem que 
contratar, são eles que tem que pagar. Eles aplicam o dinheiro “deles” em outras coisas que eles acham 
que é prioridade e não investem na saúde, não investem no profissional que teria que estar ali (Pft). 

[...] tem que abrir mais concursos pro nosso fisioterapeuta (Prt). 

[...] se o próprio ministério (da saúde) não perceber, não entender que apesar de disseminar, que isso é 
importante, se ele não abrir as vagas do que adianta a gente preparar o aluno? Se ele não consegue se 
colocar depois. A idéia parte dele mesmo, que tem que acontecer, perfeito, tá todo mundo motivado 
fazendo, agora te pergunto, quando é que ele vai por a idéia dele em prática mesmo, concreta de ver nas 
equipes de PSF ter os profissionais X, Y, Z? Que seriam todos porque estão incentivando todos os cursos 
da saúde, quando é que ele vai abrir essa porta? Enquanto ele não abrir, onde vai ser absorvida essa 
demanda? (Plt) 

Não existe a indicação, criação de serviços, as portas ainda estão fechadas. O SUS se meteu lá nas 
diretrizes curriculares e está lá dizendo que as diretrizes curriculares tem que obedecer, tem que formar 
o profissional de acordo com o sistema de saúde brasileiro assim, assim, e pras necessidades brasileiras 
[...] agora, tem que  deixar a gente entrar lá! (Plj) 

 

A nossa classe não é unida... 

Eu não sei, porque que está esse ranço na profissão, eu acho que é uma crise de identidade. E falta de 
luta, falta eles se descobrirem na verdade [...] eu acredito que a nossa profissão não é unida, eu lamento 
dizer isso, mas é verdade, enquanto tiverem interesses alheios ou secundários trabalhando paralelo aos 
interesses reais, vai ser um pouco mais difícil[...] (Plt). 

Falta também primeiro a gente ser unido, que é só cada um olhando ali seu umbiguinho. Na fisio a gente 
combina as coisas, sai de lá e cada um faz por si. Não sei se é porque a gente é uma classe nova, mas 
nem é tão nova assim. Pra melhorar o cenário a gente tem que se unir e daí sim, todos indo de encontro 
aquilo que nós vamos tentar alcançar [...] (Pac). 

[...] a classe não faz nada por ela mesma [...] (Pft). 

 

O fisioterapeuta tem que querer participar e se esforçar pra isso... 

Talvez  falta a fisioterapia se mostrar presente, dizer que é importante, vender seu peixe (Pmc). 

[...] corre atrás, se insere, depois que você está lá, você leva um projeto teu, apresenta, prova, vai 
abrindo as portas pra ti e pros outros.  Mas você tem que querer, assim a gente vai, tem que ser metido, 
ter força de vontade, perfil de lutar[...] e a gente se omite, porque a gente vê lá no congresso,  quem é 
que está lá votando as coisas da gente? É difícil é, vamos levar muitos nãos, com certeza, mas nós não 
podemos desistir, sabemos também que tem muita gente acomodada,  mas tem que ter sempre o grupo 
que faz a frente e no mundo é assim, vai ser sempre assim, as pessoas esperam as coisas acontecer. 
Quantas vagas vão abrir, nós estamos na verdade com esse serviço público fechado, não há abertura de 
vagas pra PSF, a não ser por uma contratação eventual e não há concurso público.  A gente tá brigando 
e se digladiando pelo privado e aí vem o resquício, fisioterapia não dá, tem muita gente no mercado, eu 
não consigo espaço, porque daí só os bons mesmo e os esforçados[...] (Plt). 

Eu acho que talvez seja uma deficiência própria do profissional, própria do fisioterapeuta. Por ele não 
ter uma participação nas questões de saúde, da gestão municipal de saúde, dos conselhos municipais[...] 
falta de política própria do fisioterapeuta[...] eu vejo que tem muito fisioterapeuta reclamando das 
questões de saturação de mercado mas existem muitas áreas aí que são carentes, e que a maioria 
simplesmente não vai buscar novos caminhos (Pcj). 
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Falta comprometimento ainda com a profissão e com o SUS. Infelizmente entende-se 

que somente quem está completamente submerso nas investigações, pesquisas acerca da 

profissão ou do SUS, é que se indigna com o descomprometimento. Sem ser generalista, o 

profissional que realiza as atividades nas comunidades envolve-se com as tarefas e não reflete 

sobre as suas ações.  

Eu estou bem desgostosa com a profissão, com a desvalorização. Se tiver ou não tiver, se fizer ou não 
fizer, não faz diferença. E o pior de tudo, grande parte dos fisioterapeutas são culpados por isso por que 
eles realmente não fazem a diferença. Então porque que o outro vai achar que ele fez diferença - e que 
ele é importante se ele não se mostra importante? ... antes ser fisioterapeuta era importante sabe? Você 
era um profisssional muito respeitado. Hoje em dia ser fisioterapeuta é coitado, coitado, fez fisioterapia! 
E é verdade, eles tão aí, não conseguem emprego e quando conseguem é pra ganhar trezentos, 
quinhentos reais[...] é muita gente se formando, muita gente (Plj). 

[...] basicamente é culpa nossa, a gente não se valoriza, a gente se vende por um preço lá [...] 
prostituindo a profissão. Mas a culpa é nossa, uma grande parte dela é nossa (Prt). 

Sim, eu percebo isso, digamos que de vinte alunos, cinco se identificam mais, os outros quinze me 
parecem que não, não querem saber muito de SUS[...] (Pmc) 

O que a gente vê, é que ainda tem muitos dos nossos alunos que saem achando que trabalhar com o PSF 
ou então com o SUS é uma coisa diminuta, ou menor pra eles do que se eles se especializarem e abrirem 
uma clínica, com uma placa bonita e tal. Talvez ainda exista um pouco de preconceito em relação a isso, 
por parte dos nossos alunos (Pcj). 

A gente não tem dados em relação a isso (fisioterapeuta e promoção da saúde) e muitas vezes a gente vai 
pro caminho mais fácil. A maioria vai pra clínica, pro hospital e de lá vai pra casa, não tem 
compromisso com nada, não faz reunião, não tem discussão interdisciplinar. É muita comodidade (Pac). 

 

Nós não temos representatividade política e falta “sermos” político... 

As pessoas que tem poder relativo a nossa profissão nos conselhos, nas associações, nos sindicatos, 
deveriam se unir, porque cada uma tem um interesse. Daí elas começam a bater uma de frente com a 
outra e isso não fortalece[...] enquanto a gente não tiver líderes, ou pessoas com perfis que queiram 
abraçar essa causa e que comecem a invadir esses espaços como o conselho municipal, como ser 
vereador, secretário de saúde[...] a gente não se insere [...] (Plt) 

Eu acho que a gente tem que estar mais inserido no âmbito da política; a gente não tem fisioterapeuta 
vereador, não tem fisioterapeuta prefeito, ministro. A gente precisa então abraçar a carreira política. Se 
não fica mais difícil (Plcc). 

[...] é por isso que eu tô batalhando em cima de uma associação de fisioterapeutas. A associação tem de 
começar a fazer pressão sobre a sociedade, sobre a política, tem que começar a se mexer (Pit). 

O nosso conselho, os nossos órgãos de classe, CREFITOs, COFITO poderiam trabalhar mais pelos 
profissionais, pela fisioterapia... não adianta a gente querer que a população veja o fisioterapeuta de 
uma forma diferente, se o próprio fisioterapeuta não se faz parecer diferente[...] (Plc) 
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Em registros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional encontrou-se 

algumas responsabilidades do órgão, que se entende ser fiscalizador. Dentre elas destaca-se:  

(COFFITO, 2008, p.6) o “reconhecimento da instituição pelo governo federal para 

determinadas demandas” (não referidas); “regulação do trabalho” (parece ser a mais 

evidente); “diminuição do vácuo entre a formação acadêmica e a prática profissional” (não 

parece ser a realidade, segundo os informantes deste estudo).   

Falta conhecimento público do que é, e do que faz a profissão, e da importância dela; 

lembrando que a sociedade somente repete aquilo que vê ou vivencia.  

A categoria como um todo tem que tentar tornar mais clara a importância do profissional, da atuação do 
profissional dentro de uma equipe; pra que ele faça sentido naquela equipe como alguém que não pode 
faltar[...] Tem que provar mais, mostrar mais serviço, mostrar mais importância (Pwc). 

Por que muitos acham que a Fisioterapia faz massagem, também faz [...] arruma osso[...] (Pft). 

Quanto mais a população conhecer Fisioterapia melhor vai ser pra todos nós. Quanto mais 
fisioterapeuta houver, melhor pra população, mais bem ela vai ser atendida e melhores condições pra 
todos. Pra nós e pra eles (Pit). 

[...] a gente tem que começar a se envolver com a comunidade, pra que também tenha o retorno deles, 
por mais que a gente faça, vou te dizer, eu já estou 10 anos nesse exercício, você ainda sai na rua: “mas 
o que é Fisioterapia mesmo?” Então vai ser eterno esse movimento de mostrar o que é, pra que serve[...] 
(Plt). 

 

Falta as demais profissões colaborarem com a Fisioterapia. Cutolo e Delizoicov (2003) 

afirmam que apesar da complexidade e das diferentes variáveis que envolvem o processo 

saúde/doença, não existe integração interdisciplinar. “Não há diálogo entre as disciplinas de 

caráter clínico biomédico, não há diálogo com os diferentes profissionais da área da saúde e 

nem, tão pouco, com os diferentes saberes como sociologia, antropologia e psicologia” 

(Cutolo, 2003, p.29).  

A classe médica também [...] alguns médicos mais novos já tão crescendo com essa cultura de que a 
fisioterapia auxilia, mas esses mais antigos não costumam encaminhar para a fisioterapia. Isso é mais 
uma dificuldade para o esclarecimento da população (Pft) 

[...] eu acho que teria que colocar alguma coisa lá no curso de medicina pra ensinar o médico como é 
que ele vai tratar as pessoas sem “entrouxar” de remédio. Eu posso lançar mão do quê? Isso e isso que 
são meios mais baratos, alguém ensina isso pra ele? E é ele a chave pra abrir o resto. Não to colocando 
o médico como o mais importante da equipe, não é isso. Que outros tratamentos eu disponho alem dos 
remédios? O que eu consigo com ele (paciente)? Quanto isso diminui no custo? Teria que ter uma 
política pra isso[...] A própria universidade diz: ah mais se nós começarmos a dizer que nós estamos 
formando médicos para atender pobre e para fazer medicina para pobre, nós não vamos mais ter alunos 
aqui (Plj). 
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Da Rós e Henrique (2004) em seu estudo sobre as concepções dos professores sobre o 

SUS, em um curso de medicina, concluiu que os docentes necessitariam de aprofundamento 

nos conhecimentos referentes aos princípios do SUS (e forma como ele se organiza). 

Afirmaram ainda (conclusivamente) que, as modificações curriculares têm de ter, além de 

metodologias criativas, preparação dos professores no entendimento (e adesão) ao SUS, para 

que consigam preparar os futuros médicos de uma forma diferente. 

Segundo os informantes deste estudo, falta à classe dos fisioterapeutas humildade, 

coragem, paixão e infelizmente sobra-nos egoísmo... 

Falta coragem e humildade[...] o fisioterapeuta quer tudo para ele. O paciente é só dele e de mais 
ninguém[...] ele não é um paciente ela é uma pessoa! Não tem comprometimento com o estado da pessoa 
com essa coisa doentia de poder, a posse do paciente (Pnj). 

Eu vejo a profissão de fisioterapia tendo que, obrigatoriamente, se adequar as novas áreas de trabalho 
que estão surgindo, que estão relacionadas com idosos principalmente, porque a nossa população esta 
envelhecendo e atenção primária, que nós precisamos nos adequar para trabalhar[...] sair do âmbito 
curativo e reabilitador (Pcj). 

 

A palavra paixão não aparece em todos os discursos, mas a imagem dos docentes 

conversando sobre a profissão me fez trazê-la aqui. A determinação com que desempenham 

suas tarefas, os desejos intrínsecos de fazer da Fisioterapia uma profissão mais madura e 

sólida, a crença da colaboração que os fisioterapeutas podem dar para se melhorar o SUS (na 

prática). É por isso e para isso que estamos aqui, e em conjunto dizer que vale a pena ser 

fisioterapeuta! 

A revista Veja, não sei mais de que período, fala que a Fisioterapia é a profissão do futuro. Eu acredito 
nisso, senão eu não estaria aqui, ralando o coco pra dizer pra vocês que fisioterapia é bom [...] o curso 
não estaria aqui com todo esse gás, tentando mostrar que existe o espaço só que as pessoas precisam 
correr atrás.  E a gente tem que estar apaixonado, pelo que faz pra ter sucesso[...] (Plt) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo 
as pessoas e amo o mundo, que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. 

 
Paulo Freire 

 

 

Viver é um constante desafio. Entender percepções e transformá-las em produção do 

conhecimento usando a subjetividade (e ciência) da metodologia qualitativa torna este desafio 

prazeroso. A opção por este tema foi motivada por minhas paixões intrínsecas, que são a 

Fisioterapia e o Sistema Único de Saúde, ambos nas suas tentativas (reais) de serem 

“integrais”.  

Assim como o SUS eu ainda sou jovem. E, como todo jovem, nós dois somos movidos 

por sonhos. Os meus permeiam a minha profissão, a Fisioterapia, e seu futuro sólido e 

reconhecido, construído sob os ombros de quem realmente tem paixão pelo que faz e luta por 

este futuro melhor, na qual eu incluo o bem estar de usuários e famílias. Nas diretrizes do 

SUS eu acredito, estão envoltas nos estudos e nas práticas de quem também acredita nele, e 

insiste em fazer dele um sistema de saúde modelo (na teoria e na prática) para boa parte do 

mundo. 

Estas paixões foram o alicerce e deram origem a este estudo que como qualquer outro 

teve suas limitações. A maior delas eu reforço, foi realizá-lo somente em quatro universidades 

do estado de SC, quando a idéia inicial era abranger todas as universidades que possuíssem 

curso de graduação em Fisioterapia (hoje são dezesseis). Por motivos alheios a minha vontade 

e pode-se dizer que ainda desconhecidos, as demais universidades convidadas (sete, pois à 

época apenas onze tinham registros nos Conselho de Fisioterapia) não responderam aos 

convites para a participação. Outra limitação refere-se à opção pelos docentes apenas, que por 

crença minha, são formadores de opinião e grandes incentivadores de práxis de discentes e 

egressos. Sugere-se a iniciativa de estudos semelhantes que escutem a esta outra população 

(discentes e egressos) assim como em outros estados do Brasil. 

Estudar a integralidade na atenção básica à saúde foi um doce e gratificante desafio pois 

saí de minha cidade com o gravador convicta de que usaria de todas as “ferramentas” 
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construídas na fundamentação teórica deste estudo para despertar o interesse na fala acerca 

deste tema. E confesso que me surpreendi! As conversas foram longas e prazerosas, as 

descobertas incríveis e o aprendizado imenso, que valeu por todo o esforço destinado ao 

estudo. As limitações amenizam-se quando se percebe a riqueza do material, absorvido pelas 

entrevistas. Foram poucos, quinze informantes apenas, cujas concepções pode-se dizer 

produziram muito conhecimento. 

Acredita-se que o SUS hoje está sendo discutido por muitos, em muitos espaços de 

formação em saúde no Brasil. E este estudo me mostrou isso. A responsabilidade não só dos 

docentes, mas também dos coordenadores dos cursos de Fisioterapia em entender as diretrizes 

e princípios do SUS, a importância da integralidade, as tentativas de formação para o modelo 

de saúde vigente no Brasil. 

Não se pode dizer que todos os entrevistados conhecem o SUS e sua realidade. Mas a 

grande maioria dos docentes respondeu aos questionamentos de forma pertinente, 

demonstrando interesse em novas descobertas acerca do tema do estudo e cientes da 

necessidade da contribuição de todos neste processo de consolidação do SUS. 

A formação profissional do Fisioterapeuta permite que ele seja gestor, promotor de 

saúde, educador consolidando o SUS. O que se percebe ainda é uma dificuldade em entender 

este papel de agente promotor da saúde, explicada pela essência reabilitadora da profissão. A 

insistência em reforçarmos nossa necessidade no tratamento de injúrias já instaladas 

contribuirá pouco para alcançarmos à integralidade da atenção básica no sistema. Nossa 

atuação não deve se resumir ao atendimento ambulatorial e domiciliar na esfera do SUS (que 

não menosprezo), pois dessa forma não estaremos contribuindo, em nossa totalidade, com o 

crescimento e reconhecimento de nossa profissão. Tampouco estaremos contribuindo com a 

população (que certamente espera mais do fisioterapeuta), nem com as equipes (que carecem 

de profissionais comprometidos com a promoção) e menos ainda com o fortalecimento do 

SUS. 

Enquanto não tivermos colegas fisioterapeutas atuando numa esfera promotora da saúde 

e dispostos a disseminar suas experiências; nem nós e menos ainda nossos colegas  

profissionais da saúde entenderão os fisioterapeutas como “agentes de saúde”, responsáveis 

também pela promoção e manutenção da saúde e da qualidade de vida das populações. 
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A graduação curricular da Fisioterapia sempre foi hospitalocêntrica, curativa, voltada às 

diversas especialidades e “coadjuvante” a orientação e encaminhamento médico. Em março 

de 2002 foram instituídas pelo Conselho Nacional de Educação as novas diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação em fisioterapia. Nelas convém destacar a 

orientação para que os profissionais fisioterapeutas passem a desenvolver competências para o 

SUS com atenção focada a saúde e necessidades da população. A análise documental deste 

estudo identificou projetos políticos pedagógicos “reformulados” na tentativa de atender as 

exigências da nova lei de diretrizes curriculares nacionais construídas a partir do 

“entendimento” entre os Ministérios da Saúde e da Educação. 

A quebra de paradigmas e reorientação profissional voltada para o SUS vai muito além 

de inclusão de conteúdos nas matrizes curriculares. A nova formação dos fisioterapeutas nas 

universidades que colaboraram com este estudo mantém estágios supervisionados em 

unidades básicas de saúde (três delas); contudo, as discussões sobre princípios e 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, conhecimento da realidade epidemiológica da 

população que atendem, entendimento sobre o processo saúde doença das famílias e da 

comunidade, integralidade das ações e trabalho em equipe ainda parecem ser discretas. O que 

ficou evidente (e elegi como importância deste estudo) foi a consciência por parte dos 

docentes de que o entendimento destas questões é importante; e a reflexão que as entrevistas 

certamente ocasionaram e que, cedo ou tarde, serão refletidas em suas práticas de exercício 

profissional ou docência; respingando também, de certa forma, na rotina futura à formação 

dos novos fisioterapeutas. 

Apesar de todo este esforço das universidades, a realidade profissional do Fisioterapeuta 

demonstra (ainda) um certo desconhecimento do modelo de saúde vigente no Brasil, o que me 

leva a questionar a eficácia e aplicabilidade destas mudanças na formação profissional... 

Reforço a necessidade de formação continuada para os formadores, uma vez que se entende a 

dificuldade em formar discentes para a promoção da saúde, para a integralidade e para o SUS, 

quando se teve uma formação diferente e distante deste contexto. A formação diferente foi 

colocada bem pontualmente neste estudo. A falta do “viver SUS” na graduação parece dar aos 

docentes um certo desconforto no “ser SUS” o que implica ainda mais num desconhecimento 

geral de suas competências e reforço do papel reabilitador que tem a profissão. Não 

generalizando. 
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Considero importante, além da formação direcionada ao sistema de saúde vigente e 

educação continuada (e permanente) dos formadores, a avaliação constante dos cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como dos serviços nas quais começa a existir a 

participação do fisioterapeuta. É necessária uma verificação constante dos serviços do SUS, 

na tentativa de reprodução (quando a prática emerge da boa teoria) ou reestruturação (quando 

a prática não atende as premissas descritas). 

 Saar e Trevisan (2007) afirmam que os integrantes de uma equipe de saúde dependem 

uns dos outros e todos cooperam para realizar as tarefas do cotidiano. A escassa interação 

entre os acadêmicos dos diferentes cursos de graduação em saúde colabora para o 

desconhecimento das funções e competências destes profissionais nas equipes de saúde. A 

necessidade de saber ouvir e respeitar as diferenças vai muito além de simplesmente uma 

competência, traz benefícios à equipe, ao sistema e a saúde das populações. Favorecer o 

diálogo entre os diferentes saberes já na graduação mostrou-se ser um desafio atual das 

universidades investigadas. Não basta promover a interação entre os diversos saberes. É 

necessário criar espaços de discussão e reflexão como os que acontecem nos “laboratórios de 

pesquisa” e mestrados multiprofissionais em saúde. 

A Saúde Humana é uma só e os problemas e desafios enfrentados nas unidades de Saúde 

também são os mesmos para todas as profissões que lidam com estas populações. É 

importante a participação de todos os integrantes da equipe (inclusive o fisioterapeuta) nas 

discussões de planejamento e avaliações das ações em saúde. Saber ouvir e entender o que a 

comunidade tem a dizer é peça chave para o bom andamento e sucesso das ações em saúde.  

Na oportunidade reflito a integralidade como foco deste estudo. Nossos achados de 

pesquisa se aproximam das idéias dos pesquisadores do LAPPIS, teóricos que fundamentaram 

toda a nossa trajetória. A idéia de integralidade defendida por eles é que se trata de um termo 

ético, democrático e pluralizado; reforçando a idéia de que integralidade pode ter vários 

sentidos e vários significados; mas todos têm uma relação direta com as relações entre 

usuários – profissionais – equipe – serviços. Os achados não serão aqui repetidos mas, 

clarifico a dimensão da profundidade e da importância deste princípio norteador do SUS, 

onde se entende o humano como “demasiadamente humano” em toda a sua concepção (bio-

psico-social) e em atenção a esta complexidade que o é, acolhe-lho em suas necessidades, 

usando para isso todos os níveis de atenção (à saúde) sempre voltados a doutrina da promoção 

(à saúde). 
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E para a Fisioterapia falta ainda maturidade profissional. Falta seus personagens, os 

fisioterapeutas, entenderem que é mais válido esforçar-se para a participação, cientes de suas 

competências profissionais e sem medo. Ter coragem, humildade e vontade para se alcançar 

reconhecimento público, político e profissional. E agir, não esperando que os outros façam. E 

acreditar. Se acreditarmos, já teremos iniciado o percurso de um caminho longo, mas teremos 

iniciado a trilhar um caminho brilhante. 

O retorno deste estudo aos sujeitos e instituições que contribuíram acontecerá de duas 

formas. As universidades receberão cópias fiéis da dissertação para mantê-la em suas 

bibliotecas ou locais de pesquisa e havendo interesse por parte das coordenações dos cursos 

de Fisioterapia (ou outros cursos), os achados aqui descritos serão apresentados aos docentes 

e discentes oralmente. Estarei à disposição das universidades para argüição quando 

conveniente. 

E o que se espera? Que os estudos envolvendo esta temática não se esgotem aqui; e que 

sejam movidos pela esperança que nosso sistema de saúde continue ascendente. Que reforcem 

a necessidade de profissionais comprometidos, capazes de refletir e avaliar sua prática no 

serviço constantemente. Que despertem em “novos” e “velhos” profissionais a excelência do 

saber ouvir (usuários, famílias e colegas de equipe) e que consigam disseminar a importância 

da qualidade de vida para ser saudável. Este é o SUS de direito de todos: ágil, resolutivo, 

preocupado, formador, completo... ou seja, fundamentado na Integralidade. 
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Apêndice B 
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Apêndice C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 
ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  
  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 
Título do Projeto: PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DE FISIOTERAPIA NAS 
UNIVERSIDADES DE SC SOBRE INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE 
 
Pesquisador Responsável: Carolina Schatz da Silva 
Telefone para contato: (47) 3329-0606 ou 8838-1381 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos docentes de Fisioterapia nas 
universidades de SC sobre Integralidade na Atenção Primária à Saúde como princípio do 
SUS. A escolha dos pesquisados foi intencional; os critérios de seleção são baseados na 
análise dos conteúdos nas disciplinas oferecidas nos cursos de graduação em Fisioterapia em 
nosso estado e no envolvimento dos docentes com a temática do estudo. Você foi selecionado 
por ministrar uma disciplina que contempla um ou mais dos seguintes temas: Saúde Pública, 
Saúde Coletiva, Integralidade, SUS, Estratégia Saúde da Família ou por envolver-se direta ou 
indiretamente com um destes assuntos em sua vida acadêmica e/ou profissional. Eu 
pesquisadora, pretendo realizar com o Sr.(a) uma entrevista com oito perguntas abertas, sendo 
que a mesma será gravada na íntegra em um MP3 Player Digital. Os dados coletados serão 
utilizados em minha dissertação de mestrado e em momento algum seu nome ou local de 
trabalho serão divulgados. Comprometo-me a proceder o retorno dos resultados da pesquisa 
aos sujeitos e instituições envolvidas. Não existe risco de dano à sua saúde bem como ao 
funcionamento da dinâmica de seu local de trabalho. Os melhores horários para a realização 
das entrevistas serão escolhidos pelo Sr.(a). Você tem o direito de desistir da pesquisa a 
qualquer momento, bastando para isso informar a mim, pesquisadora, da maneira mais 
conveniente para o Sr.(a). Sua participação é muito importante! Nós, fisioterapeutas 
envolvidos nos espaços de discussão e reflexão sobre as conquistas e desafios da saúde 
coletiva no Brasil temos que divulgar a importância da Fisioterapia na atenção primária à 
saúde e na construção da integralidade. 

CAROLINA SCHATZ DA SILVA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

109

Apêndice D 
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
Eu, ____________________________________________________, RG________________,  
 
CPF __________________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente 
estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento. 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
Nome: _____________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________________ 
 
Telefone para contato: ___________________________________________________________________  
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Apêndice E 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES FISIOTERAPEUTAS 

 

1) Como são suas atividades na universidade? 

- disciplinas, estágios, atividades de extensão 

- carga horária 

- quais as dificuldades 

2) O que o fez optar por lecionar esta disciplina? 

3) O que você pensa sobre o Sistema Único de Saúde e a estratégia Saúde da Família? 

- o que é 

- para que serve 

- a quem se destina 

- como funciona 

4) O que você entende por atenção à saúde com integralidade? 

- o que é 

- para que serve 

- a quem se destina 

- como se trabalha 

5) Já ouviu falar sobre os Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família? O que tem a 

dizer sobre eles? 

6) Na sua concepção, qual a importância da participação do fisioterapeuta na atenção básica à 

saúde? 

- saúde coletiva 

- promoção da saúde 

7) De que forma podemos promover saúde dentro dos espaços de saúde coletiva? 

- o que o fisioterapeuta precisa ter 

- o que o fisioterapeuta precisa saber 

- o que se pode fazer 

- como fazer 

8) Falta algo para o fisioterapeuta na educação de atenção primária a saúde? 


