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A PRÁTICA DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA: EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AO IDOSO 

 

Introdução: O processo de envelhecimento é um fenômeno mundial de 

característica universal e progressiva. A formação de equipes interdisciplinares fez 

parte das mudanças que o Sistema Único de Saúde (SUS) teve de ser submetido, 

para auxiliar no cuidado na Atenção Básica (AB), contando com profissionais de 

diversas áreas, inclusive o fisioterapeuta. Apesar da atuação deste profissional no 

Serviço de AB ser um fato recente em sua história, sua ação, principalmente com os 

idosos, é de fundamental importância, inclusive nas práticas de educação em saúde 

para a construção da autonomia dos sujeitos no cuidado. Objetivo: O objetivo da 

pesquisa foi avaliar e propor estratégias de intervenção a partir da reflexão sobre o 

processo de educação em saúde no cuidado individual ao idoso realizado pelos 

fisioterapeutas no Serviço de Atenção Básica. Método: Trata-se de uma abordagem 

qualitativa, no cenário do Serviço de AB do município de Marília-SP, que contam 

com um total de 24 fisioterapeutas. A pesquisa foi composta de 13 desses, tomando 

o cuidado de contemplar todas as áreas que os serviços da AB dispõem e que os 

fisioterapeutas atuam. A coleta de dados ocorreu por meio de grupo focal e 

entrevista semi-estruturada na 1ª fase, na qual os fisioterapeutas foram distribuídos 

em dois grupos. Os dados foram sistematizados e analisados pela Análise de 

Conteúdo, modalidade temática. Após, na 2ª fase, realizamos oficina de construção 

de conhecimento e resolução de problemas, com cada grupo, tendo como objetivo 

validação dos dados e reflexão da prática e propostas de estratégias de formação e 

reconstrução da prática profissional. Após esta coleta os dados foram, novamente, 

sistematizados e processados pela Analise de Conteúdo, modalidade temática.   

Resultados e Análise: Na análise dos dados observamos diferentes maneiras de 

se realizar o cuidado e a educação em saúde ao idoso, sendo reflexo de seu 

processo de formação na graduação, que não tem dado suporte para esta prática, 

esta é focada no modelo biomédico, possuindo seus pilares no contexto histórico a 

que esta profissão é envolvida. Identificamos que as práticas do cuidado do 

fisioterapeuta, realizadas no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), têm 

ampliado e constituído novos horizontes para a profissão, na perspectiva de um 

cuidado realizado em equipe, utilizando ferramentas no cuidado e na educação em 

saúde aos idosos, presentes e sustentadas na tecnologia leve. No grupo do 



 
 

ambulatório, Centro Estadual e Regional de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) e Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID) há maiores 

limites referente ao cuidado e na educação em saúde ao idoso, sendo pouco 

diferenciado o cuidado para eles. Mas, também há profissionais que desejam 

mudanças no cenário desta prática profissional. Com estes dados, na oficina, após 

reflexão sobre os mesmos, os profissionais construíram propostas de mudanças e 

intervenção, como por exemplo reuniões de equipe com frequência, capacitações 

em serviço,  protocolos de encaminhamento dos pacientes, inserção de graduandos 

em fisioterapia em ambos os cenários.  Considerações finais: Consideramos que o 

fisioterapeuta ainda enfrenta grandes desafios para compreender sua prática na 

Atenção Básica, e que por meio das propostas realizadas nas oficinas, buscam 

melhorar a qualidade do atendimento aos usuários. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, fisioterapia, idoso, educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A PHYSICAL THERAPIST PRACTICE IN PRIMARY CARE: HEALTH EDUCATION 

TO THE ELDERLY 

Introduction: aging is a global phenomenon of universal and progressive feature. 

The formation of interdisciplinary teams was part of the changes that the Unified 

Health System (SUS) had to be submitted, to assist in care in primary care (AB), with 

professionals from various fields, including the physiotherapist. Despite the 

performance of this professional in AB Service to be a recent event in its history, its 

action, especially with the elderly, it is of fundamental importance, including in health 

education practices to build the autonomy of the subjects in care. Objective: The 

objective of the research was to evaluate and propose intervention strategies from 

the reflection on the health education process in individual elderly care performed by 

physiotherapists in primary care service. Method: This is a qualitative approach, AB 

Service the scene of Marília-SP, which have a total of 24 physical therapists. The 

survey was composed of 13 of these, taking care to include all the areas that the AB 

offer services and physical therapists work. The data were collected through focus 

groups and semi-structured interview in the 1st phase in which physical therapists 

were divided into two groups. The data were organized and analyzed by content 

analysis, thematic modality. Then, in the 2nd phase, we conducted workshop building 

knowledge and problem solving, with each group, with the objective validation of the 

data practice and reflection and proposals for training strategies and reconstruction 

of professional practice. After that collects data were again systematized and 

processed by content analysis, thematic modality. Results and Analysis: Analysis of 

the data we observe different ways of performing care and health education to the 

elderly, being a reflection of their education process in graduation, which has not 

given support for this practice, this is focused on the biomedical model, having its 

pillars in the historical context that this profession is involved. We found that the 

physiotherapist care practices held in NASF have expanded and made up new 

horizons for the profession, the perspective of care provided in a team, using tools in 

the care and health education for the elderly, gifts and sustained in light technology . 

In the ambulatory group, CEREST PROIID and there are higher limits regarding the 

care and health education to the elderly, and poorly differentiated care for them. But 

there are also professionals who want to change the setting of this professional 

practice. With these data, in the workshop, after reflection on them, professionals 



 
 

built proposed changes and intervention, such as staff meetings often, training in 

service, routing protocols of patients, undergraduate insertion in physiotherapy in 

both scenarios . Final thoughts: We believe that the physiotherapist still faces major 

challenges to understand their practice in primary care, and that through the 

proposals made in the workshops, seeks to improve the quality of service to users. 

 

Key words: Primary Health Care. Physical Therapy Specialty. Aged. Health 

Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a graduação, minha afinidade com os idosos aumentou meu 

encantamento com a fisioterapia. Entretanto, enquanto fisioterapeuta, nossa prática 

na Atenção Básica tem sido algo que me causa certo desconforto, bem como 

descontentamento frente à maneira como deveríamos estar atuando. Partindo de 

uma formação focada no modelo biomédico e tecnicista, surgem os desafios quando 

a oportunidade de atuação num contexto diferente do que fomos formados, tendo 

como exemplo o cenário da Atenção Básica.  

Neste aspecto, ao me aproximar do mestrado acadêmico, a ideia de 

buscar compreender a prática profissional do fisioterapeuta na Atenção Básica frente 

à população idosa, especialmente em aspectos que tangem a educação em saúde 

no cuidado individual, fizeram surgir à base desta pesquisa. Traçar o caminho que 

gostaríamos de investigar foi nosso primeiro passo.  

O decorrer deste estudo nos trouxe descobertas interessantes, e nos 

fez identificar a lacuna existente entre o processo de formação e a prática na vida 

cotidiana do profissional, bem como seus determinantes. Neste sentido, destacamos 

que esta relação influi diretamente na qualidade do trabalho do fisioterapeuta, 

trazendo a tona o sentimento de impotência diante de determinados fragmentos da 

vida dos idosos e poder refletir sobre como ocorre à prática do cuidado a estes, 

tendo a oportunidade de construir estratégias de intervenção para o cuidado e a 

educação em saúde com os idosos, bem como para a formação do fisioterapeuta. 

Por este motivo, a busca pelo Mestrado Acadêmico, trouxe a 

possibilidade da construção de práticas que pudessem, se não transformar o cenário 

de atuação dos profissionais, ao menos fazê-los refletir sobre suas práticas para que 

partindo disto busquem melhorá-las ou transformá-las.  

Na introdução, abordamos o contexto de envelhecimento, bem como 

suas concepções, além de delinearmos a trajetória da construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a inserção de equipes interdisciplinares e a atuação do 

fisioterapeuta. Além da trajetória histórica desta profissão, para que assim possamos 

compreender sob que aspectos a formação destes profissionais está construída e 

quais caminhos lhe são oferecidos para a transformação de sua prática, além de 

como este profissional utiliza a educação em saúde no cuidado individual ao idoso.   
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Na metodologia, está delineado todo roteiro que norteou esta 

pesquisa, nossos desafios durante a coleta dos dados, bem como as estratégias 

utilizadas para superá-los.  

Na análise dos dados e discussão, utilizamos fragmentos das falas 

dos sujeitos, para ilustrar nossos resultados, que posteriormente foram discutidos.  

Concluímos que a pesquisa nos permitiu despertar nos profissionais 

processos de reflexão em que pudessem olhar para suas práticas profissionais, 

além de encontrarmos algumas limitações nos serviços onde estes profissionais 

atuam, no que diz respeito principalmente a organização do processo de trabalho, 

além de mudanças no processo de formação da graduação, que seriam 

necessárias, para que futuramente possam trazer para o cenário da Atenção Básica 

profissionais preparados para a atuação neste.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento humano é um fenômeno mundial, ou 

seja, de característica universal e progressiva, o qual desencadeia alterações 

biológicas, genéticas, sociais, ambientais, psicológicas e culturais, promovendo 

déficits físicos e cognitivos conforme as características de vida. Contudo, quando 

essas funções mentais e físicas começam a comprometer as reservas funcionais do 

idoso as alterações na qualidade de sua saúde começam a surgir, sendo estas em 

diferentes níveis1,2,3. 

Para a compreensão das concepções de envelhecimento, podemos 

nos pautar em três principais dimensões: biológico, psicológico e social. O 

envelhecimento humano, na perspectiva biológica, dá-se pelo tempo de vida 

humana em que o organismo passa por diversas mutações que culminam no 

declínio de sua força. Diferente do envelhecimento patológico, ou também chamado 

de senescência, que caracteriza-se por ser incapacitante, e afeta diretamente a 

qualidade de vida do idoso4. 

Já a partir da dimensão psicológica, diz-se respeito a aspectos 

cognitivos e às emoções, conectadas diretamente as relações socio-ambientais que 

o indivíduo está inserido4.  

O envelhecimento social é a dimensão criada pela própria 

sociedade, na qual contemporaneamente ser velho significa a exclusão ou o 

afastamento de diversas atividades na sociedade, principalmente nas atividades 

laborativas, sendo que tais concepções trazem ao idoso, desafios a serem 

superados em vários âmbitos de sua vida4. 

O envelhecimento populacional em países desenvolvidos ocorreu 

lentamente numa situação de evolução econômica de crescimento do nível de bem-

estar e redução das desigualdades sociais, ocorrendo nos últimos anos um maior 

interesse sobre tal assunto em países em desenvolvimento decorrente ao rápido 

aumento da população idosa nestas regiões1,2. 

Considerando as dimensões do envelhecimento, no Brasil, a 

população idosa tem crescido consideravelmente. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do censo 2010, existem cerca 

de 20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o que representa 
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menos de 10% da população brasileira. Em suas projeções estatísticas, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), prevê que no período que compreende 1950 

a 2025, o grupo de idosos deverá aumentar aproximadamente quinze vezes, 

enquanto a população total em cinco, sendo que até 2025 o Brasil alcançará cerca 

de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso implicará em mudanças nas 

políticas sociais, particularmente, nas voltadas para atender às crescentes 

demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social5.  

O envelhecimento populacional demanda necessidades, e com o 

objetivo de sanar tais carências, em 1996 foi regulamentada a Política Nacional do 

Idoso (PNI), que garante direitos sociais à pessoa idosa, gerando condições que 

promovam autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando o 

direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Lei n° 8.842/94 e Decreto n° 1.948/96)6. 

Já em 1999, a Portaria Ministerial n° 1.395 anuncia a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), a qual determina que os órgãos e 

entidades do Ministério da Saúde relacionados ao tema elaborem ou readéquem os 

projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidade nela 

estabelecidas5,6.  

A PNSPI, tem como finalidade primordial a recuperação, 

manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. É alvo dessa 

política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais7. 

Tal política tem entre suas considerações e pressupostos, o 

contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro, os inegáveis 

avanços políticos e técnicos no campo da gestão da saúde, o conhecimento atual da 

ciência, o conceito de que saúde para o indivíduo se traduz mais pela sua condição 

de autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença orgânica,  

a necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de 

ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde3,7. 

Buscando contemplar tais pressupostos de concepção de promoção 

à saúde e autonomia do sujeito no cuidado, observa-se a real necessidade de se 

trabalhar com ações/práticas de cuidado sendo essas voltadas para educação para 
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o diálogo com o usuário. Ou seja, a construção do cuidado e de uma prática de 

educação em saúde emancipatória/constituição de sujeitos8. 

Frente a essa população, houve a necessidade de se observar as 

carências dos idosos dentro deste sistema. Que conquistou o rompante de sua 

transformação com o esgotamento do modelo sanitário por meio das mudanças 

políticas e econômicas, ocorridas nos anos 1970 e 1980. As crises e o processo de 

redemocratização do país determinaram novos rumos nas políticas públicas e 

fizeram surgir, na arena sanitária, sujeitos sociais que propugnavam um modelo 

alternativo de atenção à saúde5.  

Dentre as propostas deste modelo, o direito universal e integral à 

saúde no Brasil foi conquistado pela sociedade na Constituição de 1988, que 

incorporaram grandes mudanças no sistema público de saúde, reafirmado com a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das “Leis Orgânicas da Saúde” 

(LOS) Lei n°. 8.080 de 19 de setembro de 1990 e Lei n° 8142 de 28 de dezembro de 

1990. Tais políticas públicas têm como principais objetivos assegurar atenção a toda 

população, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

garantindo assim a integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes 

realidades e necessidades de saúde da população6. 

Desde então, o SUS vem sendo implantado como um processo 

social em permanente construção. Ainda que a instituição formal tenha se dado 

somente em 1998, suas origens remontam à muito mais tempo, a partir da crise do 

modelo médico assistencial privatista que se hegemonizou na segunda metade do 

século XX, induzido pelo processo da industrialização brasileira5,6. 

A instituição deste modelo de atenção produziu resultados 

rapidamente, rompendo com a trajetória de formação do Estado brasileiro assentada 

na centralização e com uma concepção de cidadania regulada que vinculava os 

direitos sociais à inserção no mercado de trabalho5,6. 

Atualmente, observa-se que o SUS vem se recriando 

permanentemente, por meio de reformas incrementais, sendo uma política pública 

jovem, mas com capacidade de renovar-se continuamente6. 

Com essa capacidade de renovação, o SUS tem criado políticas que 

visam atender com qualidade a toda a população, sendo, mulheres, crianças, 
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gestantes, e, principalmente idosos, onde torna-se importante observar que o Brasil 

caminha rapidamente rumo a um perfil cada vez mais envelhecido5. 

Nesta direção, há um movimento de se reconstruir o modelo de 

atenção à saúde por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), Humaniza SUS, 

entre outras estratégias. Essas mudanças, têm encontrado dificuldades em sua 

consolidação, entretanto, o país caminha em passos lentos, rumo a implementação 

das políticas de saúde, semelhante à de países desenvolvidos1,3.  

Neste aspecto torna-se necessário compreender a construção dos 

modelos de atenção à saúde, para que possamos melhor observar a organização 

deste cenário.  

Conceitualmente, modelo de atenção pode ser fundamentado na 

identificação dos elementos estruturais do processo de trabalho em saúde e 

considera que este modelo é uma combinação de saberes e técnicas utilizadas para 

resolver problemas e atender necessidades de saúde individuais e coletiva, não 

sendo, portanto, simplesmente uma forma de organização dos serviços de saúde, 

nem tampouco um modo de administrar um sistema de saúde. A partir desta 

perspectiva, modelos de atenção são formas de organização das relações entre 

sujeitos, tanto profissionais quanto usuários, mediadas por tecnologias (materiais e 

não materiais) utilizadas no processo de trabalho em saúde9.  

Por meio desta definição, o modelo de atenção deve se articular em 

três dimensões: gerencial, organizativa e técnico-assistencial. Gerencial diz-se a 

respeito dos mecanismos de condução do processo de reorganização das ações e 

serviços. Organizativa, diz-se respeito ao estabelecimento das relações entre as 

unidades de prestação de serviços, e técnico-assistencial trata das relações 

estabelecidas entre os sujeitos das práticas e seus objetos de trabalho, tais 

medidas, operam no processo de trabalho em saúde em diversos planos, sendo 

tanto de promoção da saúde, prevenção e riscos e agravos da recuperação e 

reabilitação10. 

Entretanto, para a efetividade deste modelo de atenção, é 

necessária a construção clara de alguns conceitos para que, posteriormente, 

venham a nortear as práticas, sendo: universalização, equidade e integralidade. O 

princípio da universalidade impulsiona o serviço a construir o acesso para todos, o 

da equipe nos exige pactuar com todos o que cada um necessita, mas a 
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integralidade nos desafia a saber e fazer “o quê” e “como” pode ser realizado em 

saúde para responder universalmente às necessidades de cada um9,10.  

Tratando-se de integralidade, o modo como se opera este conceito, 

ou seja, como é a prática deste cuidado, têm-se observado grandes desafios para 

que se possa contempla-lo em toda sua magnitude: a visão segmentada, não olhar o 

paciente como um todo, abordagem centrada na patologia, a pobreza da relação e 

interação entre profissionais e usuários e até mesmo entre os diversos profissionais 

da equipe, e especialmente, o frágil compromisso com o bem-estar dos usuários. 

Não que os profissionais sejam irresponsáveis, mas o modo como os arranjos se 

configuram cotidianamente nos serviços, acaba por favorecer em diversas situações 

o deslocamento entre o momento do ato assistencial e o envolvimento com suas 

consequências e com os desdobramentos da situação dos pacientes e 

comunidades. Sendo assim, a ideia de cuidado vem justamente tentar reconstruir, a 

partir dos problemas e tensões apontadas, uma atenção integral à saúde de 

indivíduos e comunidades, buscando recompor competências, relações e 

implicações ora fragmentadas, empobrecidas e desconexas9.  

Uma das diretrizes mais determinantes do SUS refere-se ao 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. A integralidade 

corresponde a um dos grandes desafios do SUS e diz respeito: a tratar cada pessoa 

como um ser indivisível e integrante de uma comunidade; às ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde que formam um todo indivisível que não pode ser 

compartilhado; e às unidades prestadoras de serviço, com seus diversos níveis de 

atenção à saúde básica, secundária e terciária que juntos formam um sistema capaz 

de prestar assistência integral6. 

Buscando seguir este conceito de integralidade, e as demais 

diretrizes do SUS, constituiu-se o projeto da Clínica Ampliada, o qual busca integrar 

várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho 

em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional. A 

proposta da Clínica Ampliada aborda cinco eixos fundamentais: (1) compreensão 

ampliada do processo saúde-doença; (2) construção compartilhada do diagnóstico e 

terapêutica; (3) ampliação do “objeto de trabalho”; (4) transformação dos “meios” ou 

instrumentos de trabalho e (5) Suporte para profissionais de saúde12.  
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A Clínica Ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a 

capacidade de ajudar as pessoas, não só a combater doenças, mas a transformar-

se de forma que a doença, mesmo sendo um limite não a impeça de viver outras 

coisas na sua vida10, além de exigir dos profissionais um exame permanente dos 

próprios valores e dos valores em jogo na sociedade9. O que culmina também,  no 

desvelar de práticas educativas que, através das vivências do cotidiano, se 

mostraram eficazes a ponto de serem reproduzidas ou outras que não foram bem 

sucedidas e necessitam de reformulação13. 

Para que esta construção adequada do cuidado aconteça, os 

profissionais da saúde precisam partir dos princípios de escutar , ver e tocar mais e 

tomando esta atitude, já se está fazendo diferente, já que a quantidade muda a 

qualidade. Entretanto, é necessário ser mais radical quando se almeja o cuidado, 

onde o próprio usuário e a comunidade devem se reconfigurar buscando também 

efetivar suas práticas entendendo a maneira adequada de como deve ocorrer sua 

vida e saúde no cotidiano9,10.  

Dentro desta estruturação, buscando reforçar os pilares da Atenção 

Básica, dando suporte principalmente às equipes da ESF, em de 24 de janeiro de 

2008, na portaria nº 154, instituiram-se os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), buscando a ampliação da assistência prestada à população, principalmente 

aos idosos, suprindo necessidades que não conseguiram ser absorvidas pelas 

equipes ESF, sustentando que o fisioterapeuta, na condição de integrante de uma 

equipe NASF, deve apresentar uma atuação ampliada, com ações entre os idosos, 

que incluam promoção de conscientização da população para mudança do enfoque 

de tratamento, realização de atendimento individual dentro da unidade ou à 

domicílio, dentre outras ações. Entretanto, a organização estrutural do NASF possui 

uma lacuna, já que sua política não garante a plena inserção do fisioterapeuta, no 

entanto, expressa claramente esta possibilidade, ficando a opção a cargo do gestor 

municipal12. 

Buscando desenvolver estas práticas do cuidado, há a necessidade 

da clínica do sujeito e para que isto ocorra, a educação em saúde é uma ferramenta 

importante para a construção de um cuidado integral e autônomo.  
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A educação em saúde é um processo dinâmico, onde se espera que 

os sujeitos a considerem como um valor, incentivando a boa utilização dos serviços, 

além de estimulá-los a conseguirem seu acesso por meio de suas próprias ações8.  

Uma das maneiras de proporcionar qualidade ao atendimento na 

atenção primária é por meio da educação em saúde, que é um dos mais importantes 

elos entre os desejos e expectativas da população por uma qualidade de vida 

melhor e as projeções e estimativas em oferecer programas de saúde mais 

eficientes5. 

O sistema de saúde brasileiro não tem considerado o 

envelhecimento como uma de suas prioridades, mesmo com as demonstrações 

estatísticas apresentadas. Em 2008, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), 

essa população consome mais de 26% dos recursos de internação hospitalar no 

SUS, além da notável carência de profissionais qualificados para o cuidado ao idoso, 

em todos os níveis de atenção1. 

No entanto, um dos profissionais envolvidos neste processo é o 

Fisioterapeuta, sendo que sua inclusão na Atenção Básica, pode ser considerada 

um fato recente na história desta profissão. Historicamente, seu trabalho é entendido 

como assistência no nível de atenção terciário. Entretanto, sabe-se que quando 

incluído na Atenção Básica, é de enorme importância para promoção da saúde, 

prevenção de doenças e educação em saúde13, principalmente considerando o 

intenso processo de envelhecimento que vem ocorrendo nos últimos tempos. 

Sendo assim, a inserção deste profissional neste campo de trabalho 

tem favorecido diversas reflexões sobre a ampliação e/ou reconfiguração de suas 

práticas para a apropriação de novos conhecimentos, necessários a uma melhor 

intervenção nesse nível de atenção à saúde, corroborando com os princípios e 

diretrizes sinalizados como desejáveis para a construção de uma política de saúde 

efetiva13. 

Com essa crescente demanda de atendimentos a população idosa, 

o profissional de fisioterapia teve que realizar alterações na maneira de buscar o 

cuidado à saúde das pessoas na velhice14,15. Seu papel na atenção à saúde do 

idoso vai desde aspectos educacionais e preventivos, como a identificação e o 

monitoramento de idosos vulneráveis, até medidas de reabilitação naqueles idosos 
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com limitações funcionais que os impedem de se submeter a um processo de 

reabilitação de forma ambulatorial14,15. 

De acordo com uma definição do Ministério da Educação16, a 

fisioterapia é:  

 

“Uma Ciência da Saúde que estuda, previne e trata os 
distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e 
sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, 
por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas 
ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados 
pelos estudos da Biologia, das ciências 
morfológicas,fisiológicas, patológicas, bioquímicas, biofísicas, 
biomecânicas, cinesioterápicas, além das disciplinas sociais e 
comportamentais.” 

 

A fisioterapia surgiu no Brasil, no ano de 1929, onde a motivação 

principal para sua criação foi o grande número de portadores de sequelas de 

poliomielite, com distúrbios do aparelho locomotor, além do crescente aumento de 

acidentes de trabalho17. Antes disto, esta profissão também demonstrou sua 

importância para os países participantes da Primeira Guerra Mundial, visto que a 

grande quantidade de mortos e mutilados, fez surgir a necessidade de reincorporar 

os sobreviventes da guerra à força produtiva, situação que motivou a criação de 

grandes centros de reabilitação, locais onde eram prescritas e realizadas atividades 

de reaprendizagem do movimento, reeducação funcional, e outras atividades 

relacionadas às técnicas cinesioterápicas. Neste contexto, a partir da Segunda 

Guerra Mundial, o fisioterapeuta torna-se o eixo central destas atividades, deixando 

de disputar espaço com os médicos, que neste momento estavam ocupados com 

outras descobertas da ciência, e o fato de aumentar a demanda de incapacitados 

gerou a necessidade de profissionais que se dedicassem exclusivamente à 

reabilitar. Todos estes fatos que marcam o início da profissão, justificam claramente 

o caráter reabilitador da profissão18.  

Somente em 1969, a fisioterapia foi regulamentada como profissão 

no Brasil, por meio do Decreto-Lei nº938, de 13 de outubro de 1969, onde o 

fisioterapeuta passou a ser aceito como um profissional autônomo de nível superior, 

e não um simples executor de técnicas, estando ainda ligado totalmente aos 

aspectos de reabilitação. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
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(COFFITO), surgiu em 1975, com o objetivo de nortear o exercício da profissão, 

sendo que a partir daí, a fisioterapia se consolidou como profissão autônoma no 

Brasil19. 

A profissão vem se crescendo gradativamente, sendo que na 

perspectiva da formação destes profissionais e da regulamentação da profissão, 

existiam cerca de seis escolas no país em 1969, número este que vem crescendo 

gradativamente, sendo que, de acordo como o Ministério da Educação16,20. Existem 

cerca de 653 cursos de graduação em  fisioterapia em todo o país, regulamentadas 

pelo MEC16. Com o passar do tempo, foram elaboradas três propostas curriculares 

que buscavam nortear esta formação, até que em 19 de fevereiro de 2002 aprovou-

se as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Fisioterapia, pela 

Resolução nº CNE/CES4, que determinou que o profissional deve ter uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, além de ser capacitado para atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde21. No lugar de uma formação com objetivo de 

atendimento privado, a consolidação destas diretrizes deixa claro que esta deverá 

atender ao sistema de saúde vigente no país, de forma a exercer sua profissão 

articulada ao contexto social19.  

 As Diretrizes, então firmadas até o momento, trazem a proposta da 

organização dos currículos por campo de conhecimento, sendo: I – Ciências 

Biológicas e da Saúde; II – Ciências Sociais e Humanas; III – Conhecimentos 

Biotecnológicos e IV – Conhecimentos Fisioterapêuticos, sendo que os conteúdos 

podem se diversificar, mais é imprescindível que sejam aplicados de forma 

equilibrado com conhecimento de várias áreas, níveis de atuação e recursos 

terapêuticos para garantir uma formação generalista19. 

Neste âmbito, as diretrizes confirmam que o fisioterapeuta deve 

possuir uma formação generalista, estar apto a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação à saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. 

Afirma-se ainda, que cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada 

de forma integrada, buscando soluções para os problemas à ele expostos. 

Verificamos que as referidas diretrizes, direcionam para uma formação acadêmica 

de fisioterapia direcionada para atuação na Atenção Básica, no entanto, cabe às 

universidades estruturar as matrizes curriculares de forma concordante11. 
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  Entretanto, a implementação das práticas na Atenção Básica, 

torna-se um tanto quanto distorcido, já que tratando-se da fisioterapia,  a ampliação 

do número de cursos e vagas ocorreu de forma desregulada, sendo influenciada 

diretamente pelos contextos políticos, econômicos e sociais vivenciados pela 

sociedade brasileira. Os cursos de fisioterapia expandiram-se sem planejamento, em 

meio à estagnação das instituições de ensino superior pública e ao incentivo às 

instituições privadas22.  

Cabe ainda ressaltar, que por ser uma profissão criada sob a tutela 

dos médicos, seguiu os moldes da educação médica, com grande destaque para a 

influência do modelo flexeneriano19. 

O fisioterapeuta teve sua inserção no modelo de Atenção Básica , a 

partir das discussões da 12ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 2003, 

quando o plenário aprovou a composição da equipe multiprofissional, incluindo o 

fisioterapeuta como apoio às equipes de Saúde da Família, de acordo com as 

necessidades de cada local. Já em 2004, o Projeto de Lei nº 4261/2004, incluiu os 

profissionais de fisioterapia na ESF15. 

Ao observar-se o ambiente de atuação do fisioterapeuta, e inseri-lo 

dentro do contexto do SUS, observa-se com nitidez a contradição existente entre o 

número de profissionais com formação para atuação e as necessidades de 

assistência da população, onde a ação do mediador entre profissionais e população, 

que neste caso é o SUS, não tem realizado com êxito sua função. Desde sempre, a 

fisioterapia era entendida como atuação ao nível terciário de saúde, e ao ser inserida 

recentemente no SUS, tem  a necessidade de remodelar sua prática, para que esta 

se encaixe nos princípios deste sistema, agindo em situações de promoção de 

saúde de prevenção de doenças, ainda assim enfrentando grandes desafios com 

tantas possíveis mudanças, já que em decorrência desta diferença existente entre 

os valores para atuação na Atenção Básica e atenção terciária, a profissão teve que 

agregar novos valores que não replicassem o mesmo formato e ações que eram 

conhecidos até então.  Sendo algo recente para esta profissão, a participação do 

fisioterapeuta neste campo de trabalho tem favorecido inúmeras reflexões sobre a 

ampliação e/ou reconfiguração de suas práticas para a concretização da melhor 

intervenção nesse nível de atenção à saúde, caminhando em conformidade com os 

princípios e diretrizes do SUS. Fato que não deixa de ser um desafio para o 
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profissional, já que a atenção básica constitui um campo novo de atuação, sendo 

que este precisa refletir sobre a lógica da profissão, que sempre teve como eixo a  

cura ou reabilitação de algo já instalado22.  

Observa-se no período da faculdade, uma falta de interesse pelas 

disciplinas do campo social, como Sociologia, Antropologia, que são caracterizadas 

apenas como créditos a cumprir e pouco representam para o acadêmico, já que a 

formação em fisioterapia leva o estudante a interessar-se somente por disciplinas 

técnicas, caracterizando um profissional pouco habilitado para atuar 

operacionalizando, principalmente, o conceito de integralidade18. 

No ano de 2009 o COFFITO criou uma comissão de profissionais de 

diferentes especialidades reconhecidas por este a fim de normatizar as 

especialidades da Fisioterapia. Esta comissão tinha como principal objetivo 

estabelecer critérios para postulação de títulos de especialista profissional, 

necessários para o crescimento e amadurecimento da profissão. Após esta 

organização, foram elaboradas provas de conhecimento, visando verificar o 

conhecimento do profissional na especialidade por ele requerida, e tem sido aplicada 

anualmente esta avaliação desde abril de 201223.  

As provas são aplicadas buscando o título de especialista em dez 

áreas: Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia em Acupuntura, Fisioterapia em 

Osteopatia, Fisioterapia em Quiropraxia, Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia na 

Saúde da Mulher, Fisioterapia em Terapia Intensiva, Fisioterapia Neurofuncional, 

Fisioterapia Oncológica e Fisioterapia Traumato-Ortopédica23. 

Identificamos que há uma busca pela validação do conhecimento da 

carreira com foco na dimensão biológica e não tecnicista, ficando em segundo plano 

as demais dimensões para o cuidado em saúde.   

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu têm caráter de educação 

continuada, voltados ao aprimoramento acadêmico/profissional, oferecidos por 

instituição de ensino superior (IES) ou por instituição especialmente credenciada 

pelo poder público para atuar nesse nível educacional. Também podem ser 

denominados “cursos de especialização, e têm por objetivo o domínio científico e 

técnico de uma determinada e limitada área do saber ou da profissão24.  

Dentro deste cenário, em 2005 iniciou-se o processo de 

regulamentação das Residências Multiprofissionais em Saúde, no qual se criou a 
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Residência em Área profissional da Saúde e instituiu a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), o que é considerado um marco 

histórico, pois proporciona titulação específica que reconhecesse a formação 

diferenciada desta modalidade de formação pós-graduada para os diversos 

profissionais que faziam residências25. 

Tendo como base, toda a estrutura de início, concretização e 

formação da profissão, observa-se que mesmo que a aproximação com este sistema 

tenha dado alguns passos nos últimos anos, os fisioterapeutas ainda não possuem 

cenários de atuação específicos para o cuidado e educação em saúde com os 

idosos, e o tratamento oferecido é focado na patologia já instalada22. 

Frente ao exposto, identificamos como pressuposto que a prática do 

fisioterapeuta está construída a partir do cuidado individual centrado na doença, no 

profissional de saúde, e realiza as práticas de educação em saúde com orientações 

ao usuário. Tal prática profissional deve-se as concepções de saúde dos 

fisioterapeutas em sua formação na graduação e pós-graduação.  

Portanto, a presente pesquisa torna-se importante no sentido de 

investigarmos como essa atuação recente do fisioterapeuta ocorre na Estratégia 

Saúde da Família como nas demais unidades da Atenção Básica, além de 

explorarmos os diversos aspectos frente a sua prática profissional relacionada à 

educação em saúde e o cuidado com os idosos. Outro aspecto importante a ser 

focado diz respeito à formação do fisioterapeuta na graduação e pós-graduação 

para que possa sustentar essa prática do cuidado ao idoso. 

Deste modo, questionamos como ocorre a formação do 

fisioterapeuta para a educação em saúde no cuidado ao idoso? Como ocorre o 

processo de atuação do fisioterapeuta na prática com o idoso na Atenção Básica? 

Como ocorre a educação em saúde no cuidado realizado pelo fisioterapeuta ao 

idoso? O que os fisioterapeutas da Atenção Básica propõem para a melhora da 

formação e atuação profissional buscando atender as necessidades de educação 

em saúde do idoso? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Avaliar e propor estratégias de formação e de intervenção na 

prática profissional a partir da reflexão sobre o processo de educação em saúde no 

cuidado individual ao idoso realizado pelos fisioterapeutas no Serviço de Atenção 

Básica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar o processo de cuidado e educação em saúde ao idoso 

realizado pelo fisioterapeuta na Atenção Básica; 

- Analisar o processo de formação dos fisioterapeutas para a prática 

do cuidado e educação em saúde durante a graduação e pós-graduação; 

- Analisar o processo de formação dos fisioterapeutas para a prática 

do cuidado e educação em saúde com os usuários idosos durante a graduação e 

pós-graduação;  

- Realizar processos reflexivos sobre o cuidado individual e a 

educação em saúde realizado pelos fisioterapeutas e propor intervenções para sua 

atuação nas unidades da Atenção Básica.  
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3 MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, que 

segundo Minayo, tem a importância de compreender os valores culturais e as 

representações de determinado grupo sobre temas específicos; compreender as 

relações que se dão entre atores sociais tanto no âmbito das instituições como no 

dos movimentos sociais; avaliar as políticas públicas e sociais tanto do ponto de 

vista de sua formação, aplicação técnica, como dos usuários a quem se destina26.  

 

3.1  Cenário de Pesquisa 

 

Nosso cenário de investigação refere-se às Unidades do Serviço de 

Atenção Básica à Saúde, do município de Marília - São Paulo, localizado na região 

Centro-Oeste do estado, com cerca de 220 mil habitantes, em gestão Plena desde 

junho de 199827.  

Atualmente, o Serviço de Atenção Básica é composta por 12 

Unidades Básicas de Saúde com Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 

UBS/EACS distribuídos entre Banco de Leite Humano, Centro de Atenção 

Psicossocial/CAPS II, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil/CAPSi, Centro 

de Especialidades Odontológicas/CEO, Centro de Atendimento à Obesidade 

Infantil/CAOIM, Serviço de Fisioterapia, Serviço de Fonoaudiologia, Programa 

Interdisciplinar de Internação Domiciliar/PROIID e uma Policlínica, 34 Unidades da 

Estratégia Saúde da Família e quatro equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), distribuídos por região de atendimento sendo, Norte, Sul, Leste e 

Oeste e cores, sendo vermelho, verde, azul e amarelo, respectivamente27.   

O serviço possui uma Unidade Municipal de Fisioterapia, que 

oferece serviços nas áreas de Ortopedia, Neurologia e Pneumologia. Tal unidade, 

tem por objetivo a promoção da saúde, prevenção de instalação de sequelas 

decorrentes de afecções clinicas, reabilitação de indivíduos portadores de 

transtornos físicos decorrentes de patologias clínicas de diversas áreas médicas27.  

O município conta ainda com um Centro Estadual e Regional de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST),que tem como objetivo realizar 
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ações de promoção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação em saúde dos 

trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do 

tipo de inserção no mercado de trabalho27. 

Além, do Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar – 

PROIID, que foi implantado no município através de uma parceria entre a Secretaria 

da Saúde do município e o Hospital das Clínicas de Marília, sendo que de acordo 

com o Plano Municipal de Saúde15, o PROIID está dentro dos Serviços da Atenção 

Básica, entretanto não deixa de ser atenção especializada, tendo a função de porta 

reguladora das necessidades sentidas dentro deste serviço ou em outros pontos 

desse sistema com o pressuposto básico de trabalho em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, possibilitando a desospitalização do usuário, com a garantia da 

continuidade de assistência no domicílio, abrangendo o atendimento de usuários 

residentes na área urbana, também gerencia a oxigenioterapia domiciliar ofertada 

nos municípios27.  

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

O Município de Marília conta com um total de 23 fisioterapeutas no 

Serviço de Atenção Básica, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:  

 

Quadro 1 - Número de fisioterapeutas, segundo local de atuação, Secretaria Municipal de 

Saúde, Marília, 2014. 

Localização Número 

Unidade Municipal de Fisioterapia 12 

CEREST 3 

PROIID 1 

NASF 7 

TOTAL 23 

 

Trabalhamos com uma amostra intencional, que é composta por 

elementos da população selecionados intencionalmente pelo investigador, porque 

este considera que esses elementos possuem características típicas ou 
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representativas da população, sendo que nesta pesquisa por considerarmos as 

características do objeto a ser investigado26.  

Consideramos nesta amostra os seguintes critérios de inclusão: ser 

fisioterapeuta em um dos serviços da Atenção Básica do Município de Marília-SP há 

pelo menos 6 (seis) meses; contemplar todas as áreas que os serviços da Atenção 

Básica dispõe e que os fisioterapeutas atuam. 

Portanto, a amostra inicialmente na fase 1 foi constituída de dois 

fisioterapeutas da Unidade Municipal de Fisioterapia, considerando as áreas de 

atuação neste serviço; um do CEREST e um do PROIID, constituindo o grupo 1. O 

grupo 2 é constituído por cinco profissionais do NASF, conforme a inserção nas 

regiões de saúde, totalizando 9 sujeitos na pesquisa.  

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Inicialmente, todos os sujeitos da pesquisa foram convidados a 

preencher uma ficha de caraterização (Apêndice A), que continha informações como 

local e ano de formação de graduação e pós graduação e cenário de atuação na 

Atenção Básica. 

A coleta de dados foi realizada em duas fases, sendo que na 1ª os 

profissionais foram convidados a participar de um grupo focal divididos em dois 

grupos conforme descrição acima, sendo separados considerando o ambiente de 

atuação dos profissionais e a possível semelhança na prática profissional dos 

mesmos, tendo como referência que no grupo 1 os profissionais realizam o 

atendimento ambulatorial e no grupo 2 os profissionais compõem as equipes do 

NASF, assim divididos em grupos 1 e 2 pela possível semelhança no cenário de 

atuação dos profissionais.  Posteriormente, na 2ª fase participaram de uma oficina 

de construção de conhecimento e resolução de problemas.  

A primeira fase com o grupo 1 ocorreu por meio da técnica de grupo 

focal (Apêndice B), onde após contato prévio com os profissionais, foi agendado 

local e hora para a realização da coleta de dados, ainda assim demonstrando 

claramente a pouca adesão dos profissionais à técnica.   

O grupo focal (GF) é uma técnica derivada das entrevistas grupais, 

que se baseia na interação entre as pessoas para obter os dados necessários à 



32 
 

 
 

pesquisa. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um 

determinado tópico a partir de critérios pré-determinados pelo pesquisador, de 

acordo com os objetivos da investigação. Esta atividade deve ser realizada em 

espaços apropriados e de fácil acesso aos participantes, contando com um número 

entre quatro a quinze indivíduos. É necessário ainda, a presença de um moderador, 

que tenha substancial conhecimento do tópico em discussão para que conduza o 

grupo adequadamente, sem entretanto intervir nela28,29.  

Durante a realização desta técnica, utilizamos o diário de campo  

que nada mais é do que um caderno de notas, em que o observador, vai anotando o 

que observa. Nele devem ser escritas impressões pessoais que se modificam com o 

tempo, resultados de conversas informais, observações de comportamentos 

contraditórios com as falas, manifestações dos interlocutores quanto aos vários 

pontos investigados, dentre outros aspectos, o que favorece a qualidade e a 

profundidade das análises29.  

Foram realizados três contatos prévios com todos possíveis 

participantes do grupo 1, sendo que tivemos dificuldade de conciliar as agendas, 

resultando em um encontro com a participação de somente quatro profissionais, em 

horário e local combinados previamente, o que não compromete a qualidade de 

nossos dados, já que conforme alguns autores, a quantidade ideal de participantes é 

aquela que permite a participação efetiva de todos e uma discussão adequada dos 

temas28,29. Percebemos que durante a coleta do dado houve participação efetiva dos 

integrantes que compareceram, ocorrendo envolvimento com a atividade e o 

conteúdo a ser discutido, não interferindo na qualidade do dado. Neste momento, a 

realização do diário de campo foi essencial para que pudéssemos observar e 

compreender as reações e características dos participantes do grupo.  

 Já com o grupo 2, após contato prévio para a realização do grupo 

focal com todos os profissionais atuantes no NASF, houve duas tentativas 

consecutivas de realização do mesmo e ausência dos sujeitos, fez-se necessário 

optar pela realização da técnica de entrevista semi-estruturada, buscando facilitar o 

encontro com os profissionais, alcançando um total de 5 entrevistas. Nesta situação 

utilizamos o mesmo roteiro elaborado para o grupo focal (Apêndice B). 

A entrevista semi-estruturada obedece a um roteiro que é apropriado 

fisicamente e utilizado pelo pesquisador. Por ter um apoio claro na sequência das 
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questões, a entrevista semi-estruturada facilita a abordagem e assegura, sobretudo 

aos investigadores menos experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos 

serão cobertos na conversa26. 

Na segunda fase, foram apresentados os resultados sistematizados 

e analisados da primeira para os grupos 1 e 2, separadamente, por meio da oficina 

de construção de conhecimento e resolução de problemas. Nesta etapa, houve uma 

maior adesão do grupo 1, onde participaram 8 profissionais, abrangendo todas as 

áreas de atuação tanto da Unidade Municipal de Fisioterapia, como do CEREST e 

PROIID. A oficina com o grupo 2, também obteve grande adesão, contando com a 

participação de 6 profissionais. Neste momento, também realizamos os mesmos 

procedimentos adotados no grupo 1,  chegando na elaboração das propostas de 

intervenção.  

As oficinas de produção de conhecimento e resolução de problemas 

são espaços em que dialogicamente se ensina, se aprende, se socializa e se 

constrói conhecimento numa relação fecunda entre o pesquisador e os sujeitos do 

campo da prática. Nas oficinas, o pesquisador se apresenta como facilitador do 

processo de reflexão sobre a prática, que dá sustentação para a construção do 

conhecimento. Devem ser construídas de modo que privilegiem a criação coletiva, e 

a criação de um material, que responde as interrogações dos pesquisadores30.  

As oficinas tiveram como objetivo “Validar os dados da 1ª fase, 

refletir sobre a prática do fisioterapeuta na Atenção Básica no cuidado aos idosos 

nas equipes de Estratégia Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde e Unidade 

Municipal de Fisioterapia, a partir do referencial da clínica ampliada e construir 

estratégias de intervenção a partir desta reflexão sobre os dados apresentados” 

(Apêndice C)30.  

Após contato prévio e agendamento de local e hora, os 

fisioterapeutas se reuniram para a realização da oficina. Inicialmente foi exposto 

claramente o objetivo da mesma, sanando possíveis dúvidas e apresentado os 

dados sistematizados e analisados da primeira fase, proporcionando reflexão com o 

grupo sobre sua prática, por meio dos temas identificados, quando era identificado 

algum problema, construiu-se estratégias de intervenção para sua superação. 

Em todos os momentos, após os encontros os profissionais foram 

convidados a tomar um lanche para confraternização.  
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3.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Quanto aos aspectos éticos foram seguidas as recomendações do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), cuja Resolução n°466, 13 de junho de 2013, 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

Os fisioterapeutas assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), para o conhecimento sobre a pesquisa a ser 

realizada e para a autorização da análise dos dados da entrevista, visando à 

posterior divulgação dos resultados obtidos. 

 Em um primeiro momento, expomos os objetivos, bem como as 

informações sobre a participação voluntária, disponibilidade, vontade de participar 

da pesquisa, sigilo sobre os dados coletados e que não receberá nenhum benefício 

e nem qualquer exclusão caso desista de participar, seguida pela autorização para 

gravação das falas no grupo focal e oficina de construção de conhecimento e 

resolução de problemas. O material produzido foi transcrito e analisado e 

posteriormente à sua utilização na pesquisa será inutilizado.   

O projeto foi submetido ao Conselho Municipal de Avaliação em 

Pesquisa (COMAP) e Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de 

Marília (FAMEMA), sendo aprovado com o Parecer nº 861.287 (Anexo 1). 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

 A modalidade temática desdobra-se em três etapas, sendo: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. A pré-análise 

consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada das 

hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa, sendo que, cabe ao investigador 

questionar-se sobre as relações entre as etapas realizadas, construindo alguns 

indicadores que o orientem na compreensão do material e na interpretação final. 

Esta fase pode ser segmentada em três tarefas, sendo leitura flutuante, constituição 

do corpus e formulação e reformulação de hipóteses e objetivos, que juntos 

compõem a essência da primeira fase da análise temática26.  
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A segunda etapa é baseada na exploração do material que consiste 

essencialmente numa operação classificatória que tem como objetivo alcançar o 

núcleo de compreensão do texto. Para isso, o investigador empenha-se em 

encontrar categorias que são palavras ou expressões significativas em função das 

quais o conteúdo de uma fala será organizado26,31.  

A terceira etapa está concentrada no tratamento dos resultados 

obtidos e na interpretação de seus dados. A partir daí o analista propõe inferências e 

realiza interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado 

inicialmente ou abre outras pistas em torno de novas dimensões teóricas e 

interpretativas, sugeridas pela leitura do material26,31. 

Por fim, tal análise nos permitirá ampliar a compreensão dos 

contextos, as potencialidade, as dificuldades e os processos de formação dos 

profissionais em questão, para realizar as práticas da educação e cuidado em saúde 

na Atenção Básica junto à pessoa idosa27.  

Na apresentação dos dados, para garantir o sigilo, os sujeitos do 

grupo 1 foram identificados pela inicial deste agrupamento de setores sendo 

nominados por F1PUMC (PROIID, Unidade Municipal e CEREST), F2PUMC, 

F3PUMC e F4PUMC. Nas entrevistas do Grupo 2, identificamos as falas dos sujeitos 

como F1NASF, F2NASF, etc.   

Para a apresentação das propostas  que surgiram com as oficinas, 

utilizaremos para representar o Grupo 1, a sigla OT1, que indica Oficina de Trabalho 

1,   e OT2 para Oficina de Trabalho 2.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.1 Apresentação e Discussão dos Dados do Grupo Focal e Entrevista 

 

Quadro 2 - Caracterização dos fisioterapeutas do CEREST, PROIID e Unidade Municipal de Fisioterapia, 

Marília, 2015. 

Entrev. Sexo  Idade Tempo 
trabalho 

AB 
(anos) 

Local de 
atuação 
na AB 

Ano 
Conclusão 
Graduação 

Ano 
Conclusão 

Pós-
Graduação 

 

F1 M 37 11 anos Unidade 
Municipal 

1999 Não 
Realizou 

F2 F 36 6 anos CEREST 2000 2005 

F3 F 29 7 anos Unidade 
Municipal 

2007 2014 

F4 F 43 11 anos Unidade 
Municipal 

2000 2002 

F5 F 32 7 anos Unidade 
Municipal 

2003 2011 

F6 M 31 1 ano PROIID 2005 2014 

F7 F 35 11 anos Unidade 
Municipal 

2001 2004 

F8 M 38 11 anos Unidade 
Municipal 

2000 Não 
Realizou 

 

Os sujeitos da pesquisa são fisioterapeutas, que desenvolvem ações 

na Atenção Básica (AB) num período que varia de 6 a 11 anos, em média de 8,1 

anos. Concluíram a graduação entre 8 à 13 anos.  Do total dos  profissionais, três 

são do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Estes realizaram a conclusão da 

formação na graduação num período que varia de 1999 a 2007 e pós-graduação de 

2002 a 2014. 

 

Quadro 3 - Caracterização dos fisioterapeutas do NASF, Marília, 2015. 

Entrev. Sexo  Idade Tempo 
trabalho AB 

 

Ano 
Conclusão 
Graduação 

Ano 
Conclusão 

Pós-
Graduação 

 

F1 F 33 6 anos 2002 2008 

F2 F 36 5 anos e 6 
meses 

2001 2002 

F3 F 29 5 anos e 6 
meses 

2006 2008 

F4 F 35 1 ano e 4 
meses 

2001   2003 

F5 M 31 11 meses 2007 2008 

F6 F 32 2 anos 2007 2007 
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Os sujeitos da pesquisa são fisioterapeutas, atuantes na Atenção 

Básica (AB) num período que varia de 11 meses a 6 anos, em média de 3,8 anos. 

Concluíram a graduação num período de 7 à 13 anos. Do total dos seis 

profissionais, apenas um é do sexo masculino e cinco do sexo feminino.   

 

4.2 Cuidado e Educação em Saúde: diferentes interfaces a partir da prática 

profissional dos fisioterapeutas 

 

Quanto ao cuidado individual ao idoso, em ambos os grupos foram 

identificadas diferentes maneiras de realiza-lo, sendo que no grupo 1 os 

profissionais identificaram que em certos momentos ficam restritos à patologia, 

direcionando o tratamento para a realização de técnicas fisioterapêuticas, 

possivelmente justificados pela formação tecnicista na graduação.  

 

“O cuidado principal é aquela patologia que ele traz, aí a gente 
cuida utilizando as técnicas de fisioterapia que a gente tem. 
(F1PUMC)” 
 

Nestas situações, os profissionais expressam que na prática ocorre 

a fragmentação do ser humano, além da visão reducionista do indivíduo, nota-se 

desta forma, que o pensamento cartesiano sempre volta e mostra que, na área da 

saúde em geral, e especialmente da fisioterapia, a maioria dos profissionais ainda 

tendem a enfatizar a despersonalização da pessoa enferma, voltando seu olhar 

somente para a patologia que o usuário já traz consigo32.  

Dentro da perspectiva do cuidado, ambos os grupos ( 1 e 2), 

trouxeram outras faces da prática do cuidado, sendo que o grupo 1, reconhece que 

realiza o cuidado diferenciado em determinadas situações, percebendo as 

necessidades do idoso, seu contexto e incluindo a família, demonstrado claramente 

através do sorriso durante a fala de um dos colegas, e durante a fala de uma das 

integrantes do grupo. 

 

“Eu sempre tenho um cuidado maior desde o acolhimento, 
desde a hora de ir lá chamar na porta, pegar no braço, levar 
pra dentro [...] e o idoso, ele é muito assim, carente, porque 
geralmente na casa não tem muita gente que cuida, que 
conversa. (F4PUMC)” 
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Tal perspectiva mostra o desconhecimento dos profissionais acerca 

dos significados da integralidade, mas indica alguma presença da mesma através de 

posturas e procederes que o colocam como educador e investigador dos aspectos 

biopsicossociais do paciente, com olhar atento às necessidades para a melhoria da 

saúde. Desta maneira, mesmo sem explicitarem conscientemente o significado do 

termo, os profissionais conseguem praticar algo que faz parte deste. Chizoni32, 

explica que existe uma grande quantidade de profissionais que mesmo sem uma 

formulação teórica da proposta de integralidade, ou até mesmo sem utilizar este 

termo, fazem a prática dela em seu cotidiano.   

Buscando compreender o cuidado, Mehry33, descreve a produção 

deste, em três categorias de trabalho em saúde, identificando-as primeiro como 

„tecnologias duras‟ as que expressam  a utilização restrita as máquinas e os 

instrumentos, segundo como „leve-duras‟ relacionado as que se referem ao 

conhecimento técnico, e terceiro „tecnologias leves‟, que dizem respeito à relações 

que, de acordo com o autor, são fundamentais para a produção do cuidado e se 

referem a um jeito ou atitude próprio do profissional. Desta maneira, observamos a 

presença de algumas das categorias relacionadas acima, nas atitudes dos 

profissionais envolvidos nesta pesquisa, nas diversas faces que o cuidado por eles 

foi apresentado, dentre estas a tecnologia dura e leve-dura. 

Já para o grupo 2, o cuidado foi identificado a partir das 

necessidades dos idosos, sendo tratada como uma condição de saúde, visando 

melhorar a qualidade de vida do idoso, com intervenções que gerem prevenção e 

promoção de saúde, pouco focadas na reabilitação, por meio de um conceito de 

integralidade. 

 

“Seria uma condição de saúde, cuidar de uma pessoa na sua 
integralidade, a gente poderia intervir tanto na parte de 
promoção de saúde, prevenção e reabilitação. Na parte do 
NASF, essa parte de reabilitação é um pouco menos 
explorado, porque aí para isso tem os ambulatórios de 
fisioterapia.(F1NASF)”. 

 

A definição de integralidade, além de outros aspectos, está 

relacionada à visão integral do ser humano, evitando que o mesmo seja focalizado 
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em fragmentos, buscando antes de reabilitar, prevenir e promover à saúde, incluindo 

a valorização dos aspectos cotidianos da vida do paciente evitando, assim, práticas 

profissionais centradas apenas na doença34. 

Ainda no grupo 2, os profissionais trouxeram uma nova face ao 

cuidado, identificando-o através de visita domiciliar, consultas individuais ou em 

grupo quando houver necessidade, buscando encontrar nos limites além das 

Unidades, os responsáveis pelo cuidado ao idoso, além de conhecer o ambiente 

físico em que o idoso está inserido. 

 

“Então, quando se trata de idoso a gente busca fazer uma 
visita no domicílio, até para conhecer como esse idoso vem 
sendo cuidado, quem é o responsável por tarefas que talvez 
esse idoso já não seja mais apto para estar fazendo sozinho, 
como a medicação que a gente sempre se preocupa com isso. 
(F3NASF)” 

 

O fornecimento de assistência domiciliar à idosos comprometidos 

funcionalmente, demandam programas de orientação, informação e apoio familiar, 

constituindo um dos aspectos fundamentais na atenção à saúde dessa população (2). 

Além de que, é importante conscientizar a comunidade sobre os diversos fatores de 

risco a que as pessoas idosas estão expostas dentro de casa e fora dela, bem como 

de se identificarem formas de intervenção para sua eliminação ou minimização, 

sempre em parceria com o próprio idoso e os membros da família. Deste modo, os 

profissionais atuantes na Atenção Básica devem ter claramente a importância da 

manutenção do idoso na rotina familiar e na vida em comunidade34,35. 

Outorgar atribuições aos cuidadores, também foi considerada como 

uma vertente do cuidado para o grupo 2. 

 

 “A gente tem sempre o intuito de orientar os cuidadores, 
porque você só vai conseguir ver esse paciente de novo daqui 
uns quinze dias, e olhe lá, então não tem como! Você tem que 
orientar bem para ver se você consegue que o cuidador ajude 
você, mais orientar tudo, sobre posicionamento, obstáculos 
físicos, tudo. (F2NASF)” 
 

A atenção ao cuidador deve ser no sentido de esclarecimentos sobre 

à patologia, prognósticos e suas complicações físicas, além de principalmente 
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orientações quanto ao manuseio adequado do paciente para diminuir a sobrecarga 

osteomuscular e quando possível, sobre adaptações ambientais no domicílio32. 

Algumas limitações presentes no Sistema Único de Saúde 

apresentadas pelo Grupo 1, foram consideradas barreiras tanto para o profissional 

quanto para o usuário, sendo que observamos tamanho desconforto dos 

profissionais participantes e ansiedade em tratar deste tópico, deixam o cuidado ou 

a forma de cuidar prejudicados. 

 
 “Eu não posso pedir por exemplo uma ressonância magnética, 
um exame de imagem, no SUS eu não posso fazer isso, 
porque eu posso levar um processo. Eu como fisioterapeuta 
não posso nem orientar o paciente a fazer, então você vai 
pegando o paciente, você vai vendo o mundo de entendimento 
dele, da família, se você sente que é uma família que você 
pode fala, você orienta.(F4PUMC)” 
 

Mesmo que a saúde seja um direito constitucionalmente garantido, 

suas práticas revelam a contradição existente entre as conquistas estabelecidas no 

plano legal e a realidade de crise vivenciada pelos trabalhadores e usuários do 

serviço relacionados com o processo saúde-doença32,34. 

Talvez, a proposta para vencer os desafios de se ter uma 

assistência integral à saúde, tenha como disparador a reorganização dos processos 

de trabalho no serviço de atenção básica, somando-se a todas as outras ações 

assistenciais26, seguindo o caminho proposto por Cecílio & Merhy36 [...] uma 

complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, rotinas, saberes, num processo 

dialético de complementação, mas também de disputa, vão compondo o que 

entendemos como cuidado em saúde. A maior ou menor integralidade da atenção 

recebida resulta em boa medida, da forma como se articulam as práticas dos 

trabalhadores.  

Ao tratar-se de educação em saúde, ambos os grupos apresentaram 

novamente diferentes maneiras de realizar a mesma. No grupo 1, os profissionais 

destacaram que realizam-na principalmente através de orientações focadas na 

doença, buscando co-responsabilizar o paciente quanto a sua melhora, inicialmente 

familiarizando-o com sua patologia, para que posteriormente venha compreender 

que a melhora vai depender da mudança de seus hábitos. Até este momento os 

profissionais encontravam-se inseguros quanto as respostas que dariam as 
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questões, mas se soltaram aos poucos, demonstrando em suas atitudes e 

expressões faciais ficaram à vontade. 

 
“É muito curto o tempo que você tem com aquele paciente, 
então é mais orientações [...]. Eu procuro sempre orientar o 
paciente, tento ao máximo familiarizar com o que ele tem. A 
gente deixa o paciente ciente, então você ensina ele a se 
cuidar. (F3PUMC)” 
 
“Por exemplo, as vezes chega uma paciente lá, ah eu sou 
costureira, tem dor na coluna, falo: levanta de vez enquando, 
alonga um pouquinho, mas orientação mesmo direcionada pra 
patologia. (F2NASF)” 
 

Esta maneira de realizar a educação em saúde é caracterizada por 

ações verticais de caráter informativo e impositivo com o intuito de transformar 

hábitos de vida, colocando o indivíduo como o responsável pela sua saúde, na qual 

o profissional é detentor do saber, enquanto o saber do usuário não é valorizado. Tal 

postura é reflexo de sua formação hospitalocêntrica, biologicista e fragmentada, 

centrada no modelo flexneriano, que utiliza uma metodologia de ensino vertical e 

não problematizadora. Sob uma outra perspectiva, a educação em saúde requer o 

desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e 

propor ações transformadoras que levem o indivíduo à sua autonomia e 

emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e opinar nas decisões 

de saúde para cuidar de si, de sua família e de sua coletividade34,37. 

Percebe-se a necessidade de o profissional deixar de se sentir o 

detentor do conhecimento que julga correto e que deve ser seguido pelo usuário. É 

importante que esse trabalhador valorize as diferentes formas de apreensão do 

conhecimento, no intuito de quebrar a hegemonia de seu saber técnico-científico 

como soberano em relação ao conhecimento do usuário, para assim se aproximar 

da realidade destes e reconhecer que este é capaz de superar o seu conhecimento 

de senso comum37. 

Já para o Grupo 2, a abordagem da educação em saúde com os 

usuários idosos, acontece a partir do saber do outro, valorizando o contexto trazido 

pelo idoso para que a partir disto, torne-se possível construir o conhecimento. 

 



42 
 

 
 

“Partindo do que ele sabe, do que ele entende sobre 
determinado assunto, valorizando o que ele traz e tentando 
refletir com ele, podendo talvez ampliar em alguns aspectos, 
numa conversa considerando sempre o saber do outro. 
(F2NASF)” 

 

Quando a educação em saúde é abordada a partir do pressuposto 

de diálogo com o outro, passa a observar o indivíduo inserido em seu contexto inicial 

e não sua patologia, além de não somente a remissão dos sintomas, mais 

principalmente, a promoção dos cuidados em saúde, além de outras dimensões da 

vida8. Cabe ainda evidenciar a importância de articular ações de educação em 

saúde como elemento produtor de um saber coletivo que traduz no indivíduo sua 

autonomia e emancipação para  cuidar de si, da família e de seu entorno32. 

Os fisioterapeutas do grupo 1, identificaram que já existiram práticas 

de educação em saúde através de grupos de artrose e lombalgia,  mas que não 

tiveram êxito. 

“Então, já teve esses programas de educação, a gente juntou 
uma galera que tinha artrose e esclareceu, foi bem legal! Mas 
foi só uma vez e não deu certo, não sei porque, só não foi pra 
frente. (F4PUMC)” 

 

Autores defendem que o profissional deve estar preocupado em 

dimensionar fatores de risco à saúde, e consequentemente, na execução de ações 

preventivas, a exemplo da educação para a saúde. Para tratar o paciente por meio 

de uma visão ampliada de saúde, é preciso enxerga-lo não somente no aspecto 

biológico centrado na doença e na alta tecnologia, mas implica acrescentar, ao 

tratamento fisioterapêutico, ações direcionadas à promoção da saúde e prevenção 

de doenças35,36,37. 

O grupo do NASF trouxe a prática de educação em saúde, a partir 

de campanhas, observando as que já são fixas nas unidades, em que estão 

inseridos como integrantes da equipe, desempenhando ações que contribuem para 

o desenvolvimento efetivo do trabalho em equipe no território discutido. 

 

“Tem também as campanhas que já são fixas nas unidades, 
como a da vacinação contra a gripe por exemplo. Aí a gente 
procura se inserir junto com os profissionais das unidades pra 
ajudar. (F3NASF)” 
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Sob este aspecto, a constituição das equipes NASF e seus 

princípios talvez expliquem estes momentos de trabalho em equipe, já que forma-se 

a partir de profissionais de diversas áreas de conhecimento, eleitos em função das 

necessidades de saúde, vulnerabilidade socioeconômica e perfil epidemiológico dos 

diversos territórios onde se encontram os serviços de saúde, sendo o NASF 

considerado uma retaguarda das equipes das unidades, por atuar em conjunto com 

esses profissionais, compartilhando saberes e práticas de saúde no cotidiano dos 

serviços de cada território38. 

Portanto, compreende-se que a educação em saúde é um recurso 

por meio do qual todo conhecimento produzido na área da saúde, intermediado 

pelos profissionais, tem o objetivo de atingir a vida cotidiana das pessoas, uma vez 

que a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece 

subsídios para adoção de novos hábitos e condutas de saúde37. 

 Desta maneira, sabe-se que o profissional deve valorizar o saber 

popular para que possa compreender o momento de educar como um espaço de 

troca de saberes e valorização do indivíduo, além de reconhecer o usuário como 

sujeito atuante na própria saúde, possuindo capacidade de intervenção em sua 

realidade, construindo, assim, a história e a trajetória da saúde nos serviços de 

Atenção Básica vigentes37. 

 

4.3 Formação do fisioterapeuta para a prática da educação em saúde no 

cuidado individual ao idoso durante a graduação e pós-graduação  

 

Quanto ao processo de formação na graduação, ambos os grupos 

identificaram que não houve formação teórica para a prática do cuidado e educação 

em saúde ao idoso, sendo que o que foi ensinado era focado na patologia, 

objetivando somente a reabilitação ou tratamento de um patologia já instalada, não 

levando em consideração o indivíduo como um todo. Aprendeu-se a cuidar da 

doença,  mas não do portador dela. Entretanto, na prática houve uma aprendizagem 

de estagiário para estagiário, sendo que todos os participantes do grupo participam 

ativamente da realização do grupo, expondo suas experiências durante a 

graduação, acompanhado da concordância dos outros. 
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“Na graduação é tudo muito focado na patologia. Você aprende 
sobre a patologia. Agora, como lidar com ela, como ter um 
cuidado maior com o idoso, esquece! Isso a gente não 
aprende. (F3PUMC)” 
 
“Formação teórica eu não tive nenhuma. Talvez prática, vai 
aprendendo com os estagiários que estão em um nível acima, 
mais na verdade nada teórico. Na minha formação, a gente 
aprendeu algumas coisas com os estagiários do último ano, os 
observávamos atendendo, e foi assim que eu aprendi. 
(F1PUMC)” 
 
“Então na faculdade é tudo muito centrado no diagnóstico 
médico, o que chegar de diagnóstico é o que você vai tratar. 
[...] A gente conhecia o paciente pelo diagnóstico que ele tinha. 
E aí na prática mesmo a gente vê que não é assim. (F4NASF)” 

 

Atualmente, o modelo de formação neoliberal-capitalista descobriu 

um sólido alicerce no já estruturado modelo flexneriano-biologicista-privatista, que 

privilegiou o tecnicismo em detrimento das preocupações sociais e fundamentou-se, 

principalmente, nos princípios da fragmentação. No que se refere à formação dos 

fisioterapeutas, esta situação torna-se ainda mais grave em virtude de a atuação 

desses profissionais ser considerada como parte do nível terciário por longos anos, 

pois além de estar inserido no mesmo contexto que  outros atuantes da área da 

saúde com formação direcionada para a doença, sofre profundamente mais, já que é 

visto como o profissional da reabilitação, ou seja, o que atua quando a doença ou a 

disfunção já foi estabelecida37. 

Diversos autores destacam a limitação da prática fisioterapêutica 

direcionada para o indivíduo doente, além de referirem à inadequação da formação 

em fisioterapia e sua descontextualização dos princípios do SUS e de novos 

modelos de atenção, pois na maior parte das instituições ainda predomina o modelo 

tecnicista, voltado para a cura de doenças e reabilitação de sequelas, sem, 

entretanto, observar o indivíduo como um todo22,32,38. 

Somente que após formado, o profissional em muitos casos passa a 

atender pelo SUS, sistema sobre o qual pouco sabe. Para que se possa auxiliar na 

efetivação de um sistema de saúde universal e igualitário, o qual é o real objetivo, 

em que a integralidade não seja apenas um slogan, faz-se necessário criar 

possibilidades de discussão e reflexões35.  
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Em 2002, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) do Curso de Graduação em Fisioterapia pelo Conselho Nacional de 

Educação, que pode ser considerado um marco importante na orientação e 

transformação do ensino em que são definidos princípios, fundamentos e condições 

para a formação em todas as instituições nacionais de ensino. Tais diretrizes, trazem 

como perfil do profissional que se deseja formar, revelando-se generalista com 

formação crítica, humanista e reflexiva, além de capacitação para atuar em todos os 

níveis de atenção. Define ainda, como objeto de trabalho do profissional o 

movimento humano em todas as suas dimensões, destacando que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim 

com a resolução do problema em âmbito individual e coletivo22.  

Ainda sobre o reflexo destas linhas de raciocínio, fica difícil pensar 

em fisioterapia sem envolvimento, sem diálogos, sem trocas de conhecimentos e 

formação de vínculos, uma vez que o fisioterapeuta é um dos trabalhadores que tem 

como principal instrumento as mãos e utiliza o toque no corpo do outro da forma 

mais incisiva possível. Portanto, não pode permitir que suas intervenções 

terapêuticas tornem-se desumanizadas. E a partir do conhecimento global do ser 

humano, pode-se alcançar o objetivo real para o qual a fisioterapia apresenta-se, 

que é preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade do corpo. É 

fundamental uma visão mais sistêmica e não apenas reducionista, para que se 

possa ir além da ausência da doença. Desta forma, uma fisioterapia que centre o 

conhecimento na doença, não produz saúde e se a mesma fica continuamente 

reduzida ao campo físico, perde totalmente sua essência, tornando o profissional 

incompleto39. 

Relacionado à pós-graduação, a divergência entre os grupos 1 e 2, 

surgiu pelo fato de que no grupo 1 poucos profissionais possuíam especialização 

que envolviam o usuário idoso em seu contexto, e nestes não houve 

aprofundamento em aspectos como cuidado e educação em saúde para este 

usuário. Já no grupo 2, a maioria dos entrevistados, possuíam residência em saúde 

da família, aprimoramento e aperfeiçoamento em saúde do idoso, fato este que 

trouxe novas perspectivas para estes profissionais frente à prática profissional.  
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“A minha pós graduação, até envolvia idoso. Era direcionado 
pra idoso, só que não tinha nada sobre cuidado e nem 
educação em saúde.(F1PUMC)” 
 
“Para o cuidado, o meu encontro mesmo foi no aprimoramento 
profissional, onde a gente pôde entender um pouquinho como 
deve ser essa prática na saúde da família, a gente passa a ver 
o paciente de uma maneira integral, com o 0auxilio dos 
profissionais que trabalham junto. (F3NASF)” 
 
“Educação em saúde até entrar no aprimoramento eu não 
sabia o que era, eu não tinha nem ouvido falar, sabia nem pra 
quê servia. Quando eu fiz o aprimoramento, na prática a gente 
vê como é amplo esse termo. Quanta coisa engloba isso. Foi aí 
que eu me encantei mesmo.(F4NASF)” 
 

Maia39 traz em seu estudo a importância de aprimoramentos como 

por exemplo residências multiprofissionais, para que através das atividades 

desenvolvidas durante este processo, os profissionais percebam quão importante a 

interdisciplinaridade é, além de ser uma ferramenta que pode contribuir para o 

avanço da atenção qualitativa e da satisfação do usuário que utiliza os serviços 

públicos, além de ampliar sua visão e conhecimento sobre tecnologias leves de 

atuação em sua prática cotidiana. 

Observando estes cenários de atuação, entende-se que caminhos 

como o da Residência Multiprofissional buscam promover a transformação dos 

serviços de saúde onde estiver inserida, incentivando a crítica sobre a prática 

interdisciplinar e as possibilidades e limites de transformação da realidade. A 

intrínseca característica da interdisciplinaridade confere caráter inovador aos 

programas de residência Multiprofissional em Saúde, sendo que este modo de gerir 

a formação “inter-categorias” visa à formação coletiva inserida no mesmo ambiente 

de trabalho, sem deixar de priorizar e respeitar os núcleos específicos de saberes de 

cada profissão39. 

Ao tratar-se do NASF, a avaliação dos processos formativos para os 

profissionais atuantes nesta área, indicam que a Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família é uma das estratégias positivas para a formação de profissionais 

com perfil para trabalhar com as ferramentas propostas pelo NASF, pela imersão no 

contexto da prática ao longo do processo de formação, já que a proposta do NASF 

tem na clínica ampliada o conceito norteador das ações, não com o intuito de reduzir 

os usuários a um recorte diagnóstico o por áreas profissionais, mas como uma 
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ferramenta para que os gestores dos serviços e profissionais da saúde possam 

enxergar e atuar na clínica para além de pedaços fragmentados, sem deixar de 

reconhecer e utiliza o potencial desses saberes40. 

Os profissionais de ambos os grupos, trouxeram sugestões para 

mudanças no processo de graduação, e consequentemente sobre a realização de 

práticas continuadas, já que muitos dos que estão atuando, possuem pouca 

formação sobre o sistema onde trabalho, o que interfere diretamente no atendimento 

e tratamento dos pacientes. 

 

“Podiam ter discussões, como essa que nós estamos tendo 
agora dentro da rede, envolvendo outras pessoas, envolvendo 
o secretário, envolvendo o pessoal da enfermagem, assistência 
social. Dentro da instituição, podia ter essas discussões. Tirar 
um dia de trabalho, mais que vai fortalecer a educação nossa 
mesmo, pra gente poder atingir melhor as pessoas. (F1PUMC)” 
 
“Acredito que as faculdades do município precisavam se inserir 
no modelo no NASF, para inserir o fisioterapeuta na 
experiência profissional que ele vai ter. Além de valorizarem o 
contexto do NASF. (F3NASF)” 
 
“Trabalhando no NASF foi que eu que eu tive essa visão mais 
ampliada e específica de como trabalhar com saúde pública, 
então a graduação podia ajudar a inserir esse tipo de contexto, 
que ajuda o futuro profissional que vai entrar no mercado de 
trabalho a ter uma experiência prática e não chegar sem 
preparo, como diz aquele ditado: Cair de paraquedas. e ter que 
aprender na prática mesmo como acontece. (F4NASF)” 
 

4.4  Organização do processo de trabalho do fisioterapeuta nos diversos 

cenários da Atenção Básica 

 

Quanto à organização do processo de trabalho, os profissionais do 

grupo 1, identificaram que existe pouca ou nenhuma integração com outros 

profissionais de outros serviços, e que não possuem clareza de suas atribuições 

dentro do processo interno da instituição. Neste momento, observamos grande 

desconforto dos participantes do grupo, ao tratar deste tema, com alterações no tom 

de voz e gesticulação com as mãos durante toda fala, acompanhado pela 

concordância com a cabeça do restante do profissionais.  
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“Não tem integração com a parte social, que dirá com o 
médico! Eu não sei como funciona, entre a chefia e as UBS’, eu 
jamais posso ligar, eu evito de ligar, -Olha, eu estou com um 
paciente aqui, que é da unidade de vocês, perdeu o 
prontuário.” Esquece! Num tem integração e pronto! [...] O que 
é certo, o que é errado? Não sei. Na dúvida, não faz! Porque 
se acontecer alguma coisa eu não tenho respaldo nenhum! 
(F1PUMC)” 
 
[...] “a dificuldade de interação acontece dentro do próprio 
serviço. (F3PUMC)” 

 

Neste aspecto, a organização do processo de trabalho é ponto 

chave das demais atitudes tomadas em relação à prática do cuidado e da educação 

em saúde com qualquer usuário, sendo até seu disparador em muitas situações30, o 

que claramente demonstra a necessidade de reorganização deste serviço para 

potencializar sua efetividade.  

Buscando essa reorganização, surgiram as Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), coordenadas pela Atenção Primária à Saúde, o que implica grandes 

desafios. Para que a RAS seja efetiva realmente, deve-se assumir um papel central 

e estratégico de reordenamento do sistema de saúde, orientando o cuidado ao longo 

de todos os pontos de atenção e de toda a vida de uma comunidade. Entende-se 

por RAS, organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculadas 

entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente que permite ofertar uma atenção contínua e integral à determinada 

população41. 

Estudos evidenciam que a Atenção Primária à Saúde (APS) por 

meio das RAS, elevam sua capacidade de resolver problemas de saúde, tornando o 

sistema mais eficiente, desde aspectos de organização interna até a gestão clínica. 

Sendo que, no campo das políticas públicas, a organização do sistema em redes 

possibilita a construção de vínculos de solidariedade e cooperação entre os 

profissionais, entre os serviços e com a comunidade40. 

Ao tratar-se do processo de trabalho do grupo 2, os profissionais 

reconheceram que algumas vezes realizam atividades que vão além de sua 

responsabilidade profissional, atuando como parte de uma equipe que fornece apoio 

entre profissionais, além do que é fornecido de acordo com as necessidades da 

unidade. 
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“ [...] mais aí muitas vezes a gente se envolve como NASF, não 
só como fisioterapeuta, mais como profissional de apoio pra 
unidade, porque aí a gente pode contribuir dentro da nossa 
experiência também. (F1NASF)” 
 
“A gente vai fazer o que não é focado na fisioterapia mais que 
é focado na saúde da família, aquela família pode estar 
precisando de uma atenção, então a equipe da unidade, a 
equipe NASF, vai estar envolvida pra estar resolvendo da 
melhor maneira possível, acionando outros setores, e vai tá 
todo mundo trabalhando junto, não vai ter nada a ver com 
aquele profissional, a gente vai tá como equipe. (F3NASF)” 

 

Uma das principais finalidades das Equipes NASFs ao trabalhar 

juntamente com as Equipes da ESF, é justamente a inserção social do sujeito, 

possuindo a primazia na construção de ações que visem promover a saúde e 

desmontar situações de risco e vulnerabilidade social, pois nesse contexto, os 

profissionais desempenham papeis de agentes sociais, dentro de uma nova lógica 

de trabalho em saúde e organização de recursos humanos40.  

Em contraste com os modelos convencionais de prestação de 

cuidados, a proposta de trabalho do NASF busca superar a lógica, em direção à co-

responsabilização e gestão integrada do cuidado, por meio de atendimentos 

compartilhados e projetos terapêuticos que envolvam os usuários e que sejam 

capazes de considerar a singularidade dos sujeitos assistidos. Além de ter na clínica 

ampliada o conceito norteador das ações, não para reduzir os usuários a um recorte 

diagnóstico ou por áreas profissionais, mas como uma ferramenta para que os 

profissionais e gestores dos serviços de saúde possam enxergar e atuar na clínica 

par além dos pedaços fragmentados, sem deixar de reconhecer e utilizar o potencial 

desses saberes40. 

Por tratar-se de um processo ainda em construção, a implantação do 

NASF implica em alguns desafios, como a necessidade de estabelecer espaços 

rotineiros de reunião, planejamento e discussão de casos para definição de projetos 

terapêuticos compartilhados por toda a equipe, de forma validada e 

significativamente reconhecida sob o ponto de vista dos gestores, na forma de 

projetos terapêuticos singulares11,39. 
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Apesar do contexto histórico do fisioterapeuta estigmatizá-lo como 

um profissional com atuação terciária à saúde, outros autores destacam que a 

característica de reabilitador cada dia compartilha mais espaço com as ações em 

atenção primária, estabelecendo-o como mais um profissional a favor da saúde das 

coletividades, onde este torna-se capaz de articular suas ações integrando a 

recuperação, a prevenção de incapacidades e/ou doenças e a promoção de saúde, 

promovendo suas ações levando em consideração as aspectos sociais, econômicos, 

culturais e ambientais que podem intervir no processo saúde-doença11,34, conforme 

foi demonstrado pelos profissionais deste grupo:  

 

“A gente tem uma equipe gerada não só a partir do 
fisioterapeuta, mais temos nutricionais, psicólogo, educador 
físico, então é multidisciplinar, que a gente pode pedir apoio. E 
isso pode acarretar uma discussão ampla, relacionado a este 
paciente, e nós nos articulamos para atender melhor esse 
paciente. (F5NASF)” 
 

“Ano passado, a gente fez a festa junina direcionado para os 

grupos de idosos do nosso educador físico. Daí a gente fez 

quadrilha, bingo, e no meio falamos sobre queda no idoso, sobre 

alterações posturais. Então a gente tenta, a partir daí da 

brincadeira levar alguma coisa relacionado à saúde para estar 

falando.(F4NASF)”
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DA OFICINA DE TRABALHO 

 

As oficinas de trabalho que foram realizadas trouxeram diferentes 

necessidades de ambos os grupos em determinadas situações que serão discutidas 

a seguir as estratégias de intervenção. 

 

5.1  Reflexão na visão dos Fisioterapeutas do PROIID, Unidade Municipal e 
CEREST (OT1) 

 

5.1.1 Organização do trabalho na visão do fisioterapeuta e as propostas de 

mudanças nestes cenários 

 

O grupo de fisioterapeutas durante reflexão sobre os temas 

sugeridos identificou que a organização do processo de trabalho está fundamentada 

no modelo biomédico, de maneira fragmentada, o que valida os dados encontrados 

na primeira fase deste estudo. Relembram as limitações presentes, como a grande 

demanda de pacientes, a alta rotatividade de agenda, o que transpõe um desgaste 

pessoal e profissional destes fisioterapeutas, frente à prática desorganizada e 

desestruturada do serviço. 

 
 “Fica aprisionado nesse modelo curativo né, e não preventivo, 
só atuar na doença, na doença e na doença. Aqui nós atuamos 
somente na doença, só no modelo curativo, a gente não 
trabalha com prevenção, não tem como! Porque a pressão da 
agenda, do horário, de suprir a demanda, e como nós não 
estamos inseridos dentro de uma USF. (F3PUMC)” 

 
Algumas dificuldades surgem devido a esta desorganização do 

processo de trabalho, tais como: falta de integração entre a equipe e com 

profissionais de outros serviços, inexistência de capacitações em serviço, falta de 

reuniões em equipe. Tais situações claramente geram desconforto aos profissionais. 

Destacam que:  

 

“Não tem reuniões iguais a esta, pra gente fazer discussão pra 
ter a troca. Uma outra coisa que eu falo, do acolhimento pra 
nós mesmos, não tem alguma atividade, alguma coisa que 
absorva tudo isso da gente, essas angústias todas. (F1PUMC)” 
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“Integrar a equipe. Aqui não existe isso! Como que vai integrar 
uma pessoa com assistente social se não tem essa 
comunicação. [...] a gente não sabe onde existe uma ponte 
com a assistente social, que muitas vezes sabe muita 
informação de dentro da casa das pessoas, que a pessoa não 
conta. (F4PUMC)” 
 

Entretanto, em meio a estes desafios de reconstrução deste cenário, 

os profissionais demonstram desejos de mudança na prática profissional, que pode 

vir a ocorrer por meio de suporte psicológico aos profissionais, reuniões de equipe 

com a presença de um mediador entre eles e a chefia do serviço, onde possam 

trocar informações com os outros profissionais sobre pacientes, elaborar protocolos 

de cuidado e organizar o cenário de atuação. Apontam que:  

 

“ [...] dentro do nosso processo, enquanto agente de saúde eu 
acho que a gente pode promover mudanças. (F5PUMC)” 
 
“Se uma das ações fosse ter um protocolo, talvez isso 
facilitasse muito a comunicação. Estabelecer uma ação, pra 
definir isso daí e a forma de propagar. Mais precisaria ser 
discutido pelas equipes ainda né, pra que funcione. (F5PUMC)” 
 
“Eu acho que essas situações podem ser trabalhadas numa 
reunião, onde se coloca a dificuldade do serviço e fazer isso 
pra melhorar o trabalho. (F2PUMC)” 
 
“A proposta que surgiu num primeiro momento foi um grupo pra 
se falar do processo de trabalho, das dificuldades, que tivesse 
uma pessoa de fora do serviço, que talvez não tivesse algum 
comprometimento com o serviço, pra poder mediar o processo. 
Uma pessoa que não tivesse nada, sem conflitos de interesse. 
(F5PUMC)” 

 

Nestes aspectos as RAS podem ser a melhor saída buscando a 

reorganização do processo de trabalho, já que estas redes potencializam a 

resolução de problemas de saúde na Atenção Básica, consequentemente 

melhorando a qualidade de vida dos profissionais e consequentemente melhoram a 

qualidade do atendimento aos pacientes.  
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5.1.2  A formação do fisioterapeuta e as estratégias de mudança na capacitação 

em serviço 

 

Durante a construção deste tema, os profissionais identificaram que 

a formação ocorre centrada no modelo tecnicista e biomédico, não construindo o 

fisioterapeuta para a atuação na Atenção Básica, tendo somente contato com as leis 

que direcionam o SUS. Mencionam que: 

 

“ Porque eu me formei na XXX e realmente era essa visão 
tecnicista. Ah o paciente, tem isso, teve AVE está com um lado 
paralisado, [...] você vai lá e trata aquilo. Chega paciente com 
Alzheimer e você trata e ele vai embora. Você dá até 
orientação para a família [...] mais você não está ali vendo. 
Mais você não aponta, aqui você faz orientação geral, porque a 
gente não está lá pra pontuar.  (F6PUMC)” 
 

Entretanto, identificam possibilidades de mudança no processo de 

formação para que o profissional venha mais preparado para sua atuação neste 

cenário.  

 

“[...] a gente tá colaborando com a formação desses 
profissionais que talvez num futuro possam vir com um olhar 
mais humanizado pra trabalhar aqui. (F1PUMC)” 

 

A inserção dos estagiários no contexto do SUS, fazendo com que 

realizem a prática, e acompanhem a rotina da equipe foi a principal proposta que os 

fisioterapeutas trouxeram, ao apontar que: 

 
“E se a gente talvez envolvesse os estudantes de fisioterapia 
neste processo? E se talvez uma estratégia fosse tentar 
aproximar os estudantes pra eles fazerem esse momento da 
questão ampliada? [...]  porque eles vão tá no cuidado básico lá 
na rede, eles vão lá no domicílio, eles podem dar continuidade 
de repente no que foi feito aqui, que ficou alguma coisa 
pendente, alguma orientação em loco lá, que eles podem tá 
dando. (F4PUMC)” 

 

Observamos, que atualmente, o serviço tem tentado realizar as 

mudanças necessárias para a formação de um profissional mais humanizado, que 

saiba atuar partindo do conceito de integralidade, entretanto, esta atitude não parte 

diretamente da formação, o que culmina em desafios para o sucesso desta prática.  
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Quanto a capacitações em serviço, os profissionais identificaram que 

esta não ocorre, sentindo muita falta destes momentos para a construção de uma 

prática mais especializada e centrada no modelo de integralidade.  

  

“Nunca ofereceram, não tem nada, nem um capacitação, 
aprimormento, não tem nenhuma investimento nesse sentido, 
não só da técnica da fisioterapia, mais também de convívio. 
Não tem nada. (F1PUMC)” 

 

5.2 Reflexão na visão do Fisioterapeuta do NASF (OT2) 

 

5.2.1 Organização do trabalho na visão do fisioterapeuta no NASF e as propostas 

de mudanças neste cenário 

 

Na construção deste momento na oficina, os fisioterapeutas por 

meio de suas reflexões validaram os dados, trouxeram reafirmações sobre a prática 

do cuidado ao idoso partindo da necessidade de saúde observada, com concepções 

claras de integralidade, reafirmando sua prática pautada neste princípio.  

Em contra partida, trouxeram a falta de conhecimento a cerca da 

PNSPI, não conhecendo seus conceitos, e as práticas que norteadas por elas 

devem ser promovidas. Mencionam que: 

 
“[...] não conhecemos muito bem essa política, e nem as ações 
que ela promove tão afinco. Se conhecemos, acho que não 
estamos tão lembradas. (F2NASF)” 
 

A PNSPI com base em suas diretrizes possui ações que buscam 

promover o envelhecimento ativo e saudável, a realização de ações de atenção 

integral e integrada à saúde da pessoa idosa, além de ações de carácter intersetorial 

de fortalecimento da participação popular e de educação permanente, seria 

importante capacitar os profissionais para atuarem nesta perspectiva e em suas 

ações5. 

Durante a construção destas ações reflexivas, os profissionais 

propuseram algumas sugestões que transformassem o cenário por eles vivenciado 

atualmente, sendo: capacitações para os profissionais, visando o envelhecimento 

saudável; construção de espaços de socialização onde os idosos possam 
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desenvolver vínculos com a sociedade; criação de outros NASF, com o intuito de 

diminuir a sobrecarga de trabalho destes profissionais, para que consequentemente 

venham a prestar maior e melhor assistência às unidades em que atuam, facilitando 

o foco na educação permanente para estes profissionais.  

 

5.2.2  A formação do fisioterapeuta na perspectiva dos profissionais do NASF e as 

estratégias de mudança na capacitação em serviço 

 

Na construção deste tema, os profissionais reafirmaram e também 

validaram o que haviam trazido na primeira fase da pesquisa, abordando sobre o 

processo de formação do fisioterapeuta. Identificaram novamente uma formação 

focada no modelo biomédico, observando a doença a ser tratada e não o contexto 

que o portador dela está inserido.  

Para estes profissionais a valorização do conceito de saúde coletiva 

e ampliação das concepções de saúde e doença deu-se somente no momento da 

sua pós-graduação no aprimoramento ou nas residências multiprofissionais. Este foi 

o cenário onde puderam conhecer e profundar os conhecimentos, as habilidades e 

atitudes, ao vivenciar o cotidiano na ESF, tornando-se espaço potente para a 

transformação das suas concepções e práticas.  

 

“ Foi no aprimoramento que isso tudo se tornou significativo, 
porque foi feito de uma maneira diferente, não somente as leis 
do SUS [...], mas neste cenário o aluno se torna participativo, o 
que ele coloca também é valorizado, considerado para a 
discussão, o que traz um despertar diferente. (F3NASF)” 
 

Apontaram a inadequação na implementação das DCNs, sendo que 

há reduzida carga horária das atividades na Atenção Básica, destacando que 

quando ocorrem as atividades neste cenário, na maioria das vezes, querem realizar 

procedimentos técnicos. 

 

 “Nos estágios [...] não são estágios que acompanham o 
modelo do NASF, eles simplesmente se inserem em uma 
unidade, seleciona os pacientes que necessitam de fisioterapia 
com diagnostico e diz você atende AVE, [...] e eles vão ao 
domicílio atendem aquele paciente e retorna. (F3NASF)” 

 



56 
 

 
 

Propuseram que os graduandos tivessem contato inicialmente com 

contextos teóricos de educação em saúde e prática do cuidado e aprofundamento 

nos princípios do SUS, além de realizar atividades na Atenção Básica, fixando-se 

em uma equipe de saúde da ESF para compreenderem a lógica de seu 

funcionamento e a prática do cuidado, bem como trabalhando junto ao NASF para 

entenderem o cuidado.   

Uma nova proposta talvez possa ser por meio do apoio matricial, 

que assegura uma retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados 

da atenção a problemas de saúde, sendo considerada algo complementar às 

equipes, oferecendo tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-

pedagógico às equipes de referência. Estes são aqueles que possuem a 

responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou até mesmo 

comunitário, tendo o principal objetivo de ampliar as possibilidades de construção de 

vínculo entre profissionais e usuários41.  

Percebemos que os fisioterapeutas ainda tem como referência a 

organização pedagógica tradicional, na qual a teoria antecede a prática. 

Considerando as DCN há um esforço de algumas instituições de romper com o 

ensino tradicional e trabalhar a partir de currículo integrado, articulando teoria com a 

prática e com metodologias ativas de ensino-aprendizagem.    

No currículo integrado o trabalho, a ciência e a cultura são princípios 

educativos, sendo que o processo ensino-aprendizagem está articulado ao mundo 

do trabalho, integrando teoria à prática, procurando a reconstituição da totalidade 

pela relação estabelecida entre os conceitos que em sua origem surgem a partir de 

vários recortes da realidade, ou seja, de diversos campos da ciência representados 

pelas disciplinas, instituindo um movimento de interdisciplinaridade42. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivos avaliar e propor estratégias de 

intervenção a partir da reflexão sobre o processo de educação em saúde no cuidado 

individual ao idoso realizado pelos fisioterapeutas no Serviço de Atenção Básica, a 

luz do referencial da clínica ampliada. 

Consideramos que o fisioterapeuta ainda enfrenta grandes desafios 

para compreender sua prática na Atenção Básica nos locais de atuação investigados 

nesta pesquisa, sendo reflexo de seu processo de formação, bem como da 

organização estrutural do processo de trabalho do Serviço de Atenção Básica.  

Identificamos que as práticas do cuidado do fisioterapeuta, 

realizadas no NASF, têm ampliado e constituído novos horizontes para a profissão, 

na perspectiva de um cuidado realizado em equipe, utilizando ferramentas no 

cuidado e na educação em saúde aos idosos, presentes e sustentadas na tecnologia 

leve. O apoio matricial pode ser uma possibilidade para oportunizar a utilização das 

tecnologias, ampliando a maneira de realizar a prática do cuidado destes 

profissionais. 

No grupo do ambulatório, CEREST e PROIID há maiores limites 

referente ao cuidado e na educação em saúde ao idoso, sendo pouco diferenciado o 

cuidado para este. Estes estão ancorados, predominantemente, no modelo 

biomédico. Mas, também há profissionais que desejam mudanças no cenário da 

prática profissional.     

As propostas trazidas pelos profissionais nas oficinas revelam-se de 

extrema importância para que se possa melhorar e intervir nas limitações e desafios 

enfrentados pelas equipes, na busca de mudanças nas bases que sustentam a sua 

prática, sob a intenção de se contemplar o usuário sustentados no princípio da 

integralidade conforme proposto pela legislação do SUS. 

Entretanto, a formação na graduação, atualmente, não tem 

dado suporte para esta prática, que é focada no modelo biomédico, possuindo seus 

pilares no contexto histórico a que esta profissão é envolvida. Deste modo, 

mudanças desde o início deste processo vem claramente contribuir e refletir na 

prática que os fisioterapeutas irão realizar no cenário da Atenção Básica. 
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As DCNs trazem vários desafios para o processo de formação dos 

fisioterapeutas, apontando para a necessidade de mudanças no referencial teórico-

filosófico do cuidado, além da organização curricular e das metodologias de ensino-

aprendizagem. Percebemos pelos dados que ainda precisamos investir em vários 

processos. 

A capacitação permanente nos serviços de saúde tem sido uma 

estratégia potente para superar os problemas como os identificados nesta pesquisa. 

Os próprios fisioterapeutas da clínica ao passarem por processos de falta de 

comunicação e ao não terem organização do processo de trabalho com discussões 

em equipe propuseram que pudesse ter um mediador externo para construir reflexão 

sobre o processo de trabalho. A Educação Permanente em Saúde (EPS) tem sido 

uma estratégia aplicada nestas situações para a reflexão e reconstrução destes 

processos e, dessa forma, possam reconduzir a organização da prática e qualifica-

la, inclusive com atividades de capacitação técnica. 

Uma outra proposta poderia ser a formação dos docentes em novas 

estratégias de ensino-aprendizagem e novas práticas do cuidar, por meio de 

projetos que se articulem com os serviços de saúde e os eixos da graduação, assim 

como ocorre no Pro-Saúde e Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde), poderiam ser uma das possibilidades de superação do modelo 

biomédico. 

Por fim, identificamos que ainda há necessidade de se pesquisar 

sobre a visão dos idosos e dos demais profissionais da equipe da ESF com relação 

aos fisioterapeutas da Atenção Básica e do NASF, considerando a perspectiva do 

cuidado e da educação em saúde. 
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Apêndice A 

 

Ficha de caracterização 

 

Identificação: 

 

(    )Grupo focal             

(   )Oficina: “A Prática do Fisioterapeuta no Cuidado e em Educação em Saúde ao 

idoso” 

 

Nome Completo:__________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___     Idade: ______ 

Local de trabalho: _________________________________________________ 

Tempo de trabalho na Atenção Básica: _________________________________ 

Ano de conclusão da Graduação: ____________ 

Instituição Formadora: _____________________________________________ 

Pública (   )                    Privada (   )  

Pós graduação: __________________________________________________ 

Insituição:_______________________________________________________ 

Ano de Conclusão:___________  
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Apêndice B 

 

 Roteiro para grupo focal e entrevista semi-estrturada 

 

Conceito-chave Perguntas disparadoras 
Informantes/sujeito 

da pesquisa 

Cuidado e 

educação em 

saúde ao idoso 

1) Na sua prática profissional, o que 

você entende por cuidado ao idoso? 

2) Na sua prática profissional, como 

você realiza o cuidado ao idoso? 

3) Na sua prática profissional como 

você realiza a educação em saúde?  

E como realiza a educação em 

saúde com os idosos? 

 

Grupo 1 

ou 

Grupo 2 

Formação dos 

fisioterapeutas para 

prática  do cuidado 

e educação em 

saúde 

4) Durante sua graduação e/ou pós-

graduação como ocorreu sua 

formação para a prática do cuidado 

em relação ao usuário e da prática 

da educação em saúde? 

 

Grupo 1 

ou 

Grupo 2 

Formação dos 

fisioterapeutas para 

prática  do cuidado 

e educação em 

saúde com os 

usuários idosos 

5) Durante sua graduação e/ou pós-

graduação como ocorreu sua 

formação para a prática do cuidado 

em relação ao usuário idoso e da 

prática da educação em saúde? 

 

Grupo 1 

ou 

Grupo 2 

 

6) Gostaria de realizar algum outro 

comentário sobre as questões 

apresentadas?  

Grupo 1 

ou 

Grupo 2 

 

 

 



65 
 

 
 

Apêndice C 

 

Organização da Oficina: “A Prática do Fisioterapeuta no Cuidado e em Educação em 

Saúde ao idoso” com os Grupos 1 e 2 do Serviço de Atenção  Básica de Marília 

 

Objetivo: Construir ações de educação em saúde para a atuação do fisioterapeuta 

na Atenção Básica no cuidados aos idosos nas equipes de Estratégia Saúde da 

Família, Unidade Básica de Saúde e Unidade Municipal de Fisioterapia.  

 

Atividade Recursos Responsáveis 

1)Recepção e apresentação 
dos integrantes da oficina. 
 
2)Apresenta a proposta da 
“Oficina: A Prática do 
Fisioterapeuta no Cuidado e em 
Educação em Saúde ao idoso”. 
 
 

 
 
 
Cópia da 
programação para 
cada integrante 

Pesquisador 

3)Apresenta os resultados da 
análise dos dados coletados na 
1ª fase da pesquisa. 
 
4)Realize reflexão e discussão 
dos dados da pesquisa a partir 
de pequenos grupos. 

Cópia dos 
resultados da 
análise dos dados 
coletados na 1ª 
fase para cada 
integrante 

Pesquisador 

5) Elabore propostas de 
cuidado e educação em saúde 
ao usuário idoso a partir do 
referencial da clínica ampliada. 

Pincel, tarjeta, 
papel flip chart, fita 
crepe.   

Pesquisador 

6)Realize avaliação da 
atividade pela técnica do “sobe 
e desce”. 

Papel sulfite 
Pesquisador 
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Apêndice D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

                                          TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A prática do 
Fisioterapeuta na Atenção Básica: Educação em Saúde ao idoso ”, de responsabilidade da 
pesquisadora Ana Carolina Ferreira Tsunoda. O objetivo geral desta pesquisa é analisar como os 
fisioterapeutas realizam o processo de educação em saúde no cuidado individual ao idoso na 
Rede de Atenção Básica. Além de, analisar o processo de cuidado e educação em saúde ao 
idoso realizado pelo fisioterapeuta na Atenção Básica; analisar o processo de formação dos 
fisioterapeutas para a prática do cuidado e educação em saúde durante a graduação e pós-
graduação e analisar o processo de formação dos fisioterapeutas para a prática do cuidado e 
educação em saúde com os usuários idosos durante a graduação e pós-graduação. 
Consideramos como pressuposto que a prática do fisioterapeuta está construída a partir do 
cuidado centrado na doença, no profissional de saúde, e realiza as práticas de educação em 
saúde com orientações ao usuário. Tal prática profissional deve-se as concepções de saúde dos 
fisioterapeutas em sua formação na graduação e pós-graduação.  

Sua inclusão nesta pesquisa consistirá em participar de um grupo focal e posteriormente 
de uma “Oficina de construção de conhecimento”, ambos com data previamente agendada,  
assinando o presente termo de consentimento. Solicitamos a autorização da gravação da 
entrevista em áudio e a divulgação das informações resultantes da pesquisa. As informações 
obtidas por meio dessa pesquisa serão confidencias, sendo de conhecimento do pesquisador e 
do orientador da pesquisa.  Será mantido sigilo quanto a sua identidade, preservando seus 
dados, e em hipótese alguma serão divulgados sem sua permissão. Quando for necessário 
identificar alguma frase da entrevista, será utilizado um número para identificá-lo. Ao final da 
pesquisa o material da coleta de dados das entrevistas será destruído. 

Fica garantida a segurança de que a sua participação não trará qualquer prejuízo a sua 
integridade física, psíquica e moral, bem como, nenhum benefício imediato direto ou indireto. 
Poderá optar pela desistência da participação a qualquer momento, comunicando ao 
pesquisador. 

   
 

 Eu, __________________________________________________ RG ________________, fui 
devidamente esclarecido em relação ao projeto de pesquisa e concordo em participar.  
 
 
 

Marília, .............  de .....................................  de 2.0___ 
 

 

Assinatura do Participante 
RG: 

 

 

       Ana Carolina Ferreira Tsunoda 
RG: 11.084.860-9 

Fone (0XX43) 9613 5818 
 E-mail: anacftsunoda@hotmail.com 

 

 

Profª Drª Mara Quaglio Chirelli 
Docente da Faculdade de Medicina 

de Marília 
Orientadora da Pesquisa 

COREn-SP: 32328 
Fone:(14) 3402 1744 – ramal 1316 

e-mail: marachirelli@gmail.com 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

mailto:marachirelli@gmail.com

