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RESUMO 
 
 
Este estudo investigou como a formação de fisioterapeutas vem contemplando o 
ensino da Atenção Primária à Saúde (APS) no contexto de forte expansão da 
Estratégia Saúde da Família. Este é um estudo exploratório e qualitativo em que 
foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com coordenadores de cursos 
acadêmicos e análise de documentos. Entre os 16 cursos de Fisioterapia 
reconhecidos pelo Ministério da Educação na Cidade do Rio de Janeiro 10 foram 
investigados, dois deles são públicos e oito são privados. Das seis instituições duas 
não foram incluidas por não oferecer mais o curso, duas obtiveram conceito abaixo 
de dois no Exame Nacional de Ensino Superior (ENADE). Em um curso o 
coordenador tem menos de seis meses de coordenação. Por último, um curso tem 
menos de dois anos de início das atividades. Foram analisados documentos de 
domínio público disponíveis na internet, tais como currículos, ementas e fluxogramas 
das disciplinas, além de quatro projetos pedagógicos disponibilizados. Também 
foram coletados dados através de entrevistas com os coordenadores dos 10 cursos 
pesquisados. Categorias foram criadas para análise dos dados sendo orientadas da 
seguinte maneira: Currículo e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); Estágio 
Supervisionado e diversificação de cenários de ensino/aprendizagem, características 
do mercado de trabalho, bem como o perfil do egresso. O estudo mostrou que dois 
dos cursos de Fisioterapia analisados estão alinhados com as DCN, abrangendo as 
disciplinas de inclusão da APS, redistribuindo a carga horária do curso, 
proporcionando atividades de práticas assistidas, de extensão e estágio 
supervisionado em APS. Sete cursos implementaram  modificações em seus 
currículos, no entanto, não abrangem a maioria das recomendações da DCN, 
especialmente em relação à inclusão de disciplinas ou módulos de APS, bem como 
a formação dentro da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Um curso investigado 
não implementou quaisquer alterações como conseqüência das DCN. Concluímos 
que, embora haja uma melhoria significativa dos currículos dos cursos estudados, a 
formação ainda enfrenta obstáculos, a fim de implementar plenamente as DCN. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Atenção primária a saúde, currículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This study investigated how the training of physiotherapists is contemplating teaching 
in Primary Health Care (PHC) in the context of strong expansion of the Family Health 
Strategy. This is an exploratory qualitative study for which we used semi-structured 
interviews with academic course coordinators and document analysis. Among the 16 
courses of Physiotherapy recognized by the Ministry of Education located in the City 
of Rio de Janeiro ten were investigated, two of them are public and eight are private. 
Of the six institutions not included two do not offer the course anymore, two obtained 
concept below than two in the National Higher Education Exam (ENADE). In one 
course the coordinator has less than six months of coordination. At last, one course 
is less than two years old. We analyzed public domain documents available on the 
internet such as curricula, menus flowcharts and disciplines, plus four educational 
proposals available. We also gathered data through interviews with coordinators of 
the 10 courses surveyed. Categories were created in data analysis oriented as 
follows: Curriculum and National Curriculum Guidelines (NCG); Supervised internship 
and diversification of scenarios of learning/teaching, characteristics of the labour 
market, as well as the profile of the alumni. The study showed that two of the 
Physiotherapy courses analyzed are aligned with the NCG, encompassing the 
inclusion PHC disciplines, reassigning the course load, providing practice-assisted 
extension activities and supervised internship in PHC. Seven courses implemented 
minor changes in their curricula, however do not encompass most recommendations 
of the NCG, especially regarding the inclusion of disciplines or modules of PHC as 
well as the training within the Family Health Strategy (FHS). One course investigated 
did not implement any changes as a consequence of the NCG. We conclude that, 
although there is a significant improvement of curricula in the studies courses, 
training is still facing barriers in order to fully implement the NCG. 

  
Keywords: Physical Therapy, Primary health, curriculum 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa investigou a formação de profissionais fisioterapeutas para 

atuarem na Atenção primária à Saúde, no contexto de implantação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A criação e a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) constituem uma das reformas sociais mais importantes 

realizadas no fim século XX. Ele foi criado pela Constituição Federal de 1988 com o 

intuito de gerar acesso universal e de qualidade aos serviços de saúde, dentro de 

uma concepção de integralidade da atenção que prevê ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Estas são oferecidas em âmbitos 

que compõem os chamados “níveis de atenção”. A partir de 1995 surgiram as 

primeiras experiências da Fisioterapia, antes restrita ao nível secundário e terciário 

(ambulatórios especializados e hospitais) no âmbito da atenção primária a saúde 

(APS). 

   Estas novas experiências representaram um importante desafio à abordagem 

fisioterapêutica tradicional, caracterizada como curativa e reabilitadora. 

Tradicionalmente a formação universitária incluía pouco ou nenhum conteúdo/prática 

que habilitasse seus egressos a atuarem na APS. Como conseqüência é prevalente 

a falta de familiaridade dos profissionais com os princípios do SUS, como será 

discutido adiante.  

           O modelo de atenção à saúde no Brasil após a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8080/90) sofreu diversas modificações. Uma importante política vem valorizando a 

APS a partir de 1994: o Programa Saúde da Família (PSF).  

           Este programa surgiu com o propósito de reorientar a organização do SUS e 

melhorar o estado de saúde da população, por meio de um modelo de assistência 

voltado à família e à comunidade e que engloba a promoção da saúde, a 

identificação precoce ou prevenção, além do tratamento das doenças. 

           Em documentos que estabelecem as políticas de saúde, não se encontram 

atribuições específicas do fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família (ESF, como 

posteriormente se adotou para referir-se ao PSF), pois este profissional não faz 

parte da equipe básica, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 

agente comunitário de saúde (ACS). O profissional de Fisioterapia, porém, está 

previsto na equipe dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), criados em 24 

de janeiro de 2008 através da Portaria Ministerial nº 154. Segundo a mesma Portaria 



 
 

o fisioterapeuta está inserido na equipe de reabilitação, junto com o terapeuta 

ocupacional e o fonoaudiólogo e tem como objetivo: realizar diagnóstico dos 

problemas de saúde na área adstrita às ESF; desenvolver ações de promoção e 

proteção à saúde em conjunto com as ESF; desenvolver ações para subsidiar o 

trabalho das ESF no que diz respeito ao desenvolvimento infantil; acompanhar 

crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; realizar ações 

para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida; realizar 

orientações e acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação; 

desenvolver ações de reabilitação em nível coletivo visando a inserção do individuo 

a sociedade; desenvolver ações intersetoriais em escolas, creches, pastorais, entre 

outros; realizar visitas domiciliares; capacitar, orientar e dar suporte às ações dos 

ACS; realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas 

conjuntas e complementares; realizar encaminhamento e acompanhamento das 

indicações e concessões de órteses; próteses e atendimentos específicos realizados 

por outro nível de atenção à saúde; e realizar ações que facilitem a inclusão escolar, 

no trabalho ou social de pessoas com deficiência. 

   Aliado a sabida alta prevalência de afecções do aparelho locomotor 

decorrentes do envelhecimento progressivo e do estilo de vida da população, é de 

se esperar, portanto, que esta atuação estratégica para as políticas de saúde seja 

incluída nos desenhos de currículo da profissão. 

 
“A necessidade de transformação das práticas de saúde, no PSF, tem 
demandado um redirecionamento na formação dos profissionais de saúde. 
Deve-se, assim, buscar uma formação capaz de perceber a 
multicausalidade dos processos mórbidos, tanto individuais como coletivos, 
visualizando o indivíduo em seu meio ambiente, seu contexto familiar e 
social” (GALLO, 2000, p. 27). 

 
 Esta inclusão implica em mudanças substantivas. A maioria dos currículos 

dos cursos de Fisioterapia são organizados em torno de conteúdos importados 

(BARROS, 2002). Estes conteúdos, primam pela abordagem biotecnicista curativa e 

reabilitadora, o que dificulta atender às novas políticas de saúde do Brasil, 

principalmente após a implementação da ESF. Esta racionalidade curricular, não 

leva em consideração princípios contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Cursos de Graduação em Fisioterapia (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2001) para a elaboração dos currículos, que preconizam a capacidade de futuros 



 
 

profissionais trabalharem em todos os níveis de atenção à saúde da população com 

o intuito de atender aos preceitos do SUS e as demandas da sociedade. 

 Desde a sua homologação as DCN foram responsáveis pela orientação dos 

currículos dos cursos de graduação na área da saúde. Com isso, o ensino superior 

vem passando por várias mudanças no que se refere a sua estrutura e inserção 

social, como forma de adaptação às demandas da sociedade. Nesse sentido, os 

currículos bem como as metodologias propostas, suas relações com o saber e a 

ação docente, necessitam ser redimensionados para que atendam não só às 

expectativas e necessidades de formação das instituições de ensino superior, como 

também às necessidades da sociedade (ZABALZA 2004).  

 Mudanças desta natureza não são exclusivas do Brasil. Analisando a 

universidade na Espanha, Zabalza (2004) observa que o ensino superior vem se 

transformando em relação a sua estrutura, posição e sentido social, de forma a se 

adaptar as demandas da sociedade. Tais mudanças acompanham novos 

paradigmas necessários para atender a nova realidade da formação. Portanto, 

mudanças nas estruturas curriculares e metodologias de ensino necessitam ser 

fomentadas para melhor formar os profissionais no intuito de atender as demandas 

da sociedade.  
“[...] qualquer atividade universitária deveria estar atingindo três aspectos 
sobre os quais se projeta o sentido da formação: o desenvolvimento 
pessoal, o desenvolvimento de conhecimentos e competências específicas 
e uma visão mais ampla do mercado de trabalho a fim de agir nele com 
mais autonomia” (ZABALZA, 2004, p.45). 

 
            Para que possamos aprofundar a atuação da Fisioterapia na APS, faz-se 

necessária uma reflexão sobre a trajetória da profissão no Brasil, relacionando-a 

com os marcos teóricos que informaram suas práticas assistenciais. No que tange à 

formação do fisioterapeuta atualmente, embora deva contemplar competências para 

atuar em todos os níveis de atenção, na prática é bem diferente, pois os 

profissionais continuam recebendo uma educação voltada principalmente para a 

reabilitação do corpo doente. Pouca ênfase é dada aos conteúdos necessários para 

uma compreensão do ser humano como um todo, inclusive sua presença no âmbito 

social, mantendo a carência de profissionais aptos a trabalhar nos serviços de saúde 

que prestam atenção primária. Portanto, este estudo se justifica pela carência de 

profissionais fisioterapeutas aptos a atuar no âmbito da Atenção Primária à Saúde 

principalmente no contexto de expansão da Estratégia de Saúde da Família, que 



 
 

demanda atividades de promoção e prevenção, além da assistência e parte da 

reabilitação. Justifica-se também pela manutenção nas estruturas curriculares dos 

Cursos de Graduação em Fisioterapia principalmente em relação a pequena carga 

horária destinada aos conhecimentos sobre Atenção Primária à Saúde. 

  Para tanto, esta pesquisa se baseia em alguns pressupostos: os currículos 

dos Cursos de Graduação em Fisioterapia não preparam o profissional para o 

ingresso no Programa Saúde da Família; é pouco provável que o egresso adquira 

uma formação sólida e generalista como é previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Cursos de Fisioterapia; as Instituições formadoras devem se adequar 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), avançando no sentido de preparar 

profissionais conforme às necessidades do SUS, destacando-se o estágio 

supervisionado curricular por sua importância para a formação profissional, que deve 

contemplar todos os níveis de atenção à Saúde e a carga horária destinada á 

atenção primária é relativamente pequena em relação as outras áreas de atenção à 

saúde nos currículos dos Cursos de Fisioterapia. 

  Como campo de estudo foi escolhido o Município do Rio de Janeiro, por 

apresentar um aumento importante na cobertura da Estratégia Saúde da Família nos 

últimos anos e neste sentido demandar um aumento no número de profissionais 

fisioterapeutas para ingresso nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 

por apresentar um grande número de Instituições de Ensino Superior (IES) que 

ofertam Cursos de Graduação em Fisioterapia. 

   Partindo das considerações descritas, o estudo proposto adota como questão 

norteadora: Como os cursos de Fisioterapia do Município do Rio de Janeiro estão se 

organizando para fomentar a formação de profissionais aptos a atuar na Atenção 

Primária à Saúde (APS)? Para responder a esta pergunta, a seguir apresento a 

revisão da literatura sobre o tema sendo, na sequência, abordada a metodologia 

referente a pesquisa e em seguida os resultados obtidos e sua discussão. 

Posteriormente apresento as considerações finais pertinentes ao estudo.       

  

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

            Investigar como a formação do fisioterapeuta vem contemplando o ensino na 

Atenção Primária à Saúde (APS). 

 



 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

   Analisar os currículos dos cursos de fisioterapia existentes no Município do 

Rio de Janeiro (conteúdos, cenários de prática e atividades acadêmicas 

desenvolvidas) 

   Analisar a percepção de gestores acadêmicos sobre o perfil do egresso e o 

papel do Curso em que atuam para atender a Atenção Primária à Saúde. 

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. POLÍTICAS DE SAÚDE E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

            A análise da formação de fisioterapeutas para APS não está separada da 

análise das políticas de saúde brasileiras, e da formação para APS de profissionais 

de saúde em geral. Fugiria ao escopo deste trabalho um aprofundamento dos 

momentos que levaram à criação do Programa Saúde da Família. Cabe, no entanto, 

situar as balizas desta trajetória, especialmente porque a expansão do PSF em 

território nacional é conseqüência de uma série de esforços que antecedem a 

década de 1990. 

           Paim e Teixeira (2006, p.74) conceituam como política de saúde: 
 

“A resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como o Estado) 
diante das condições de saúde dos indivíduos e das populações e seus 
determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e 
regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana e o Ambiente.” 
 

   Já no início da década de 80, políticas foram criadas para consolidar o 

processo de expansão da cobertura assistencial iniciado na segunda metade dos 

anos 70, em atendimento às proposições formuladas pela OMS na Conferência de 

Alma-Ata (1978), que preconizava “Saúde para Todos no Ano 2000”, principalmente 

por meio da Atenção Primária à Saúde (MALIK, 1998 p. 13). Importante protagonista 

foi o então chamado Movimento da Reforma Sanitária, constituído inicialmente por 

uma parcela da intelectualidade universitária e dos profissionais da área da saúde. 

Posteriormente o movimento se ampliou estabelecendo relações com outros 

movimentos democráticos do país (FREITAS, 2006; BORGES et al., 2010) como 

centrais sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares. As 

proposições desse movimento, em pleno regime autoritário militar, eram dirigidas a 

romper com o modelo de atenção à saúde hegemônico, de características curativas 

e baseado na atenção individual, construindo, assim, uma nova política de saúde 

efetivamente democrática, considerando a descentralização, universalização e 

participação como elementos essenciais para a reforma do setor. 

Mudanças na prestação de serviços de saúde com valorização da atenção 

primária à saúde tiveram um marco com a criação do Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) já em 1976. Em 1980, foi criado o 

Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), que não saiu do 



 
 

papel, e o plano do Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária 

(CONASP), em 1982, a partir do qual foi implementada a política de Ações 

Integradas de Saúde (AIS), em 1983. Estas constituíram uma estratégia de extrema 

importância para o processo de descentralização da saúde (MALIK, 1998, p. 13; 

ESCOREL, 2008, p. 398). 

Houve, portanto, a necessidade de expandir e melhorar o atendimento 

oferecido à população, no sentido de transformar o ultrapassado modelo para um 

modelo assistencial que não se aborda tão somente a cura e a reabilitação mas sim, 

a prevenção, a participação social e a integralidade no atendimento, onde a 

interdisciplinaridade profissional seria de fundamental importância para a 

implantação das novas práticas sanitárias (FREITAS, 2006; BORGES, et al., 2010; 

ALBUQUERQUE e CARVALHO, 2009).  

            Em 1986 ocorreu a VIII Conferência Nacional de Saúde, a qual influenciou 

significativamente a implantação do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde 

(SUDS), culminando no início do desmonte do Instituto Nacional de Assistência 

Médica e Previdência Social (INAMPS). Em 1988 a assembléia constituinte elaborou 

a Constituição Brasileira de 1988 e o Congresso Nacional, posteriormente, 

promulgou as Leis Orgânicas da Saúde (LOS): 8080 e 8142 em 1990 (COSTA, 

2008; TRELHA et al., 2007). Estas balizaram mudanças fundamentais como o 

entendimento da saúde como direito social universal; a caracterização das ações e 

serviços de saúde como de relevância pública; a criação de um Sistema Único de 

Saúde (SUS) organizado segundo as diretrizes de descentralização com mando 

único em cada esfera de governo, a integralidade das ações em saúde e a 

participação popular e a integração da saúde na seguridade social (TRELHA et al., 

2007). 

            A implantação do SUS foi um grande marco na busca da universalidade, 

integralidade e equidade na saúde, elaborando diversas proposições referentes aos 

modelos assistenciais adotados, à lógica de financiamento e às práticas 

profissionais. No que se refere à atuação profissional, a necessidade de adequação 

das profissões à realidade epidemiológica e à nova lógica de organização dos 

sistemas de serviços de saúde passou a ser tema de vários debates sobre a 

formação profissional (BISPO JÚNIOR, 2011). 

 Após décadas de privilégio à atenção hospitalar, os esforços, programas e 

investimentos públicos passaram a contemplar a atenção primária, com a adoção do 



 
 

Programa de Saúde da Família (PSF), através de financiamentos específicos e da 

criação de mecanismos de transferência de recursos federais calculados com base 

per capita (ESCOREL et al, 2007). A implementação deste programa marcou o início 

da estratégia de atenção primária como modelo de saúde no cenário das políticas 

públicas no Brasil. Na verdade, os conceitos e proposições relacionadas aos 

cuidados primários de saúde já haviam sido acordados na conferência de Alma-Ata 

e traduzidos no novo modelo de proteção social em saúde instituído com o SUS. 

Contudo, uma política nacional, específica de atenção primária para todo o país 

nunca havia sido formulada (PAIM, 2002). 

 Mesmo antes da criação do SUS, a formação e aperfeiçoamento dos recursos 

humanos em saúde (RHS) já era objeto de discussões, como na IV Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1967, tendo como finalidade “formular sugestões 

para uma política permanente de avaliação de recursos humanos, tendo em vista a 

formação dos contingentes de pessoal de que o país carece para o desenvolvimento 

de suas atividades de saúde” (BRASIL, 1967, p.11). Nesta Conferência o tema RH 

em saúde abordou a responsabilidade das universidades e escolas superiores no 

desenvolvimento de políticas de saúde (BRASIL, 1967). Portanto, já naquele 

momento, o investimento em recursos humanos era apontado como condição para 

melhorar o nível de saúde da população. 

Mais tarde, o artigo 200 da constituição de 1988 estabeleceu como atribuição 

do SUS a competência de ordenar a formação dos Recursos Humanos (RH) em 

saúde. Em 2000 por ocasião da 11ª CNS (Conferência Nacional de Saúde) foram 

fixados princípios e diretrizes para a Norma Operacional Básica de RH para o SUS 

(NOB-RH/SUS), que ganharia estatuto de política pública para o desenvolvimento e 

formação no âmbito do SUS. Em 2003 é criada a secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES) como principal instrumento do Governo Federal 

para consecução da NOB-RH/SUS, no âmbito do Ministério da Saúde. Desde então 

a SGTES tem estado à frente de inúmeras políticas e programas de incentivo, como 

a Política Nacional de Educação Permanente (2004), o PROMED (Programa de 

Incentivo às Mudanças Curriculares nas Escolas Médicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001)) e o PRO-SAÚDE (Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde), o PET-SAÚDE e o pró-residência, mais recentemente, o 

PROVAB (Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica) que 



 
 

estimula a atuação de profissionais na Atenção Básica em periferias de grandes 

cidades, municípios do interior ou em áreas mais remotas (MEC, 2012). 

Em uma visão mais ampla, formação compreende educação advinda de uma 

instituição da sociedade, de um sistema educacional público ou privado, no entanto, 

capacitação é entendida como processos educativos que ocorrem para a 

qualificação específica necessária ao trabalho (SAKAI et al., 2001). Dentro da área 

da saúde percebe-se uma necessidade de continuidade na formação, ultrapassando 

a formação básica, seja ela técnica ou universitária. Buscando a constante 

atualização dos profissionais, surgem os conceitos de educação continuada e 

permanente. A educação continuada tem como objetivo a apropriação passiva do 

saber científico e aperfeiçoamento das práticas individuais, enquanto a permanente 

objetiva a mudança institucional, a apropriação ativa do saber científico e o 

fortalecimento das ações em equipe (ALMEIDA, 1997). 

            Atualmente existe uma tentativa de articulação entre os setores federais da 

saúde e da educação, numa filosofia de que as instituições formadoras se tornem 

parceiras do SUS. Nesse aspecto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos da Área da Saúde (DCNAS), aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e homologadas pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de 

2001, orientam mudanças na graduação dos profissionais de saúde, coerentes com 

a necessidade indicada pelo Ministério da Saúde de incentivar mudanças na 

formação em saúde com ênfase na integralidade da atenção. 

            Portanto, o PSF fora instituído com o intuito aplicar as diretrizes previamente 

instituídas pelo SUS e melhorar a saúde da população. Este programa, atualmente 

chamado de estratégia, foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994 para reorientar 

o modelo assistencial, através da estruturação da Atenção Primária, mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, sendo 

este, a “porta de entrada do SUS” (ALBUQUERQUE e CARVALHO, 2009). Através 

dessa estratégia, o foco de atenção muda do indivíduo para a família, o que provoca 

a necessidade de profissional capacitado para atuar com esse objeto ampliado 

(TURAZZI, 2007). 

 No entanto, a falta de profissionais com formação adequada e com perfil 

generalista, para atuar neste modelo de atenção, passou a ser um grande obstáculo 

para sua consolidação. Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) assumiu 

institucionalmente, através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde 



 
 

(DeGEs), a responsabilidade de reorientar ações de formação dos profissionais de 

saúde que tenham como foco novos modos de cuidar e ensinar em saúde 

(PIERANTONI, VARELLA, FRANÇA, 2006; PIERANTONI, 2000). 

 Um estudo de Escorel et al. (2007, p.175) concluiu a necessidade de 

aprimoramento dos profissionais envolvidos na ESF, mostrando que: 

 
“A capacitação dos profissionais para suas novas funções é outro desafio a 
ser enfrentado, garantindo que todos os profissionais realizem treinamentos 
que superem a fragmentação programática dos conhecimentos, articulando, 
na capacitação permanente, aspectos técnico-científicos mais gerais com a 
especificidade dos condicionantes locais e com estratégias de humanização 
do atendimento.” 

 
 Diante disso, fora adotado pela SGTES/MS a Educação Permanente (EP) 

como mecanismo de recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, 

formulação de políticas e controle social no setor da saúde, a fim de se enfrentar os 

desafios decorrentes do desempenho do trabalho dos profissionais de saúde nos 

diferentes cenários do SUS (SILVA, FRACOLLI, CHIESA, 2011). 

 
“O conceito de Educação Permanente em Saúde foi adotado com o objetivo 
de tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino/aprendizagem no 
exercício do trabalho. O que se propõe é que a Educação Permanente em 
Saúde preencha as lacunas existentes no processo de formação, 
transformando as práticas profissionais e a organização do trabalho. Para 
tanto, transmitir novos conhecimentos para os profissionais se torna 
insuficiente, pois o acúmulo do saber técnico não é o foco central da EP. De 
fato, a EP pretende incluir aspectos pessoais para a formação e 
capacitação dos trabalhadores, bem como valores e ideias desses 
trabalhadores a respeito do SUS, de modo geral” (SILVA; FRACOLLI, 
CHIESA, 2011, p. 3). 

 
            Em meados da década de 90, o Ministério da Saúde criou os Polos de Saúde 

Família (Polos-SF), para assegurar a operacionalização da educação permanente, 

com o objetivo de criar espaços de desenvolvimento de parcerias entre o poder 

público e as instituições de ensino, para a preparação dos profissionais que iriam 

compor as equipes da ESF. Entre as responsabilidades dos Polos-SF estavam 

promover a comunicação entre atores, saberes da clínica, saúde coletiva e gestão, 

através de cursos e residências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

            Esses cursos de especialização e residência, contudo, pouco ou quase 

nunca foram objeto de avaliação do poder público, no sentido de se verificar a 

eficiência dos mesmos para a transformação das práticas profissionais no cotidiano 

do trabalho. Embora os cursos de especialização em Saúde da Família tenham 

deixado de ser prioridade do MS, os mesmos continuam existindo e com 



 
 

crescimento importante de demanda. Contudo, questiona-se sua real importância 

para a transformação das práticas dos profissionais em detrimento das reais 

necessidades da estratégia saúde da família (GIL, 2005).  

 O PSF é formado por uma equipe mínima multiprofissional composta por 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde 

(ACS) e cirurgião dentista. Outros profissionais podem ser incluídos de acordo com 

as necessidades locais. A lógica de trabalho está baseada na atuação em área 

delimitada, e, seus profissionais devem adequar-se a uma nova forma de trabalho 

em tempo integral e em equipe com participação da comunidade e com inclusão do 

planejamento na prática individual (BRASIL, 1998; BRASIL, 2003). 

 Para Camelo e Angerami (2008, p. 47): 
 

“Para atuar nesse modelo assistencial, é necessário que os profissionais 
sejam preparados para um trabalho em saúde compartilhado, humanizado, 
com responsabilização e vínculo com a comunidade, reconhecendo a saúde 
como direito de cidadania. Além disso, a realidade sanitária apresenta 
problemas cada vez mais complexos, que exigem, além de conhecimentos 
da clínica ampliada, habilidades no relacionamento interpessoal e 
intersetorial.” 

 
Para tanto, os pressupostos que devem nortear a organização das práticas de 

saúde voltadas às famílias, como a prestação de atenção integral, humanização e 

participação comunitária, são parte de uma estratégia para induzir mudanças pela 

reestruturação do processo de trabalho (VASCONCELLOS, 1999). O 

desenvolvimento dessas práticas obriga a que os profissionais nelas envolvidos 

tenham visão integral do sujeito, da família e da comunidade e, para isso, é 

necessária, além da educação permanente, uma formação acadêmica adequada. O 

profissional da Equipe de Saúde da Família, segundo as normas do Ministério da 

Saúde, precisa ser capaz de organizar, desenvolver e avaliar ações articulando os 

diversos setores envolvidos na promoção da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998). 

A obtenção de profissionais com capacitação para trabalhar neste novo 

modelo de atenção emerge da necessidade de se repensar as práticas educativas 

dentro da visão de Promoção da Saúde, e isso não se obtém de forma fácil (GIL, 

2005; BRASIL, 2003; BRASIL, 2005). Tal dificuldade se dá pela formação 

hegemônica de um profissional hospitalocêntrico, biologicista e fragmentador de 



 
 

conhecimento, através de uma metodologia de ensino verticalizada e não 

problematizadora (BESEN et al., 2007). 

Segundo pesquisa proposta por Besen et al. (2007, p.64) “a capacitação dos 

profissionais nos cursos da área da saúde tem demonstrado limitações quanto à 

formação básica na ESF.” 

O mesmo mostrou que a formação dos profissionais de saúde representa a 

grande problemática do setor, onde os mesmos não estão preparados para o 

modelo pautado na lógica da Promoção da Saúde que requer a ESF. Na verdade a 

formação ainda caminha em direção ao modelo educacional voltado para as 

doenças e para a tentativa de mudança de comportamento dos indivíduos, com 

relação vertical e impositiva e por este motivo tem-se a necessidade de se instituir a 

Educação Permanente como parte da reestruturação dos cursos de graduação em 

saúde de modo a se aproximar da realidade social. 

 
“Não somente os profissionais já formados e integrantes das equipes da 
ESF devem ser capacitados para uma Educação em Saúde adequada. 
Tendo em vista a importância de todo o processo de formação do 
profissional, eles precisam, desde a graduação, se formar na lógica do 
modelo da Determinação Social da Saúde, capacitando-se para trabalhar na 
ESF/SUS. Assim, é essencial a articulação do Ministério da Saúde (MS) / 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) a fim de efetivar a reforma 
curricular” (BESER et al, 2007; p. 66). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. A PRÁTICA DA FISIOTERAPIA 
 

 Segundo a Resolução nº 80 do COFFITO, a Fisioterapia pode ser definida 

como “ciência aplicada tendo por objetivo de estudos o movimento humano em 

todas as suas formas de expressão e potencialidades, tanto nas alterações 

patológicas quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas.”  

 Ela surgiu como uma especialidade paramédica com o objetivo prioritário de 

reabilitação, preparando pessoas fisicamente lesadas nas grandes guerras, em 

acidentes de trabalho ou por doenças oriundas das condições sanitárias precárias 

para o retorno à vida produtiva (REZENDE et al., 2009). 

 Como profissão a Fisioterapia tem uma história recente, tendo sido 

regulamentada no Brasil em 1969. Rebelatto e Botomé (1999) propõem uma divisão 

da história desta profissão em diferentes períodos. 

           Destaca-se no Brasil, a chegada da realeza portuguesa em 1808. No mesmo 

ano foram fundadas as primeiras escolas de medicina brasileiras: a da Bahia em 

fevereiro de 1808 e a Escola de Medicina e Cirurgia, atualmente chamada 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (BARROS, 

2002).     

            Em 1910 foi publicado o estudo: Medical Education in the United States and 

Canada - A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 

que ficou conhecido como relatório Flexner (Abraham Flexner – 1910). Este 

documento marcou profundamente a forma de ensino-aprendizagem na área 

biomédica do século XX, fomentando as especializações que caracterizam não 

somente a prática da medicina como de outras profissões da saúde. Este modelo de 

currículo, que separa ciclo básico de ciclo clínico, e prestigia o ensino em âmbito 

hospitalar, é alvo de críticas, pois não favorece formar profissionais aptos a 

identificar e atender as necessidades da sociedade (PAGLIOSA E DA ROS, 2008). 

            Ao longo do século passado, as terapias físicas que dariam origem à 

Fisioterapia acompanhariam as ciências médicas, fragmentando suas áreas de 

estudo e campos de prática profissional, estruturando sua característica de ciência 

reabilitadora. Durante a Primeira Guerra Mundial surgiram as primeiras escolas de 

cinesioterapia, vinculadas a clínicas universitárias ortopédicas, com o objetivo de 

reabilitar os sequelados do campo de batalha. Segundo Novaes Junior (2005) na 

década de 1920 a França já contava com Faculdade de Fisioterapia. 



 
 

            A Fisioterapia e suas especialidades vêm sendo influenciadas pelas relações 

de produção capitalistas, com um atendimento voltado quase que exclusivamente 

para o indivíduo doente. Seus conhecimentos são focados em aspectos biológicos 

fortemente influenciados pela especialização do saber nas mais variadas áreas. 

 
“Os fisioterapeutas controlam o processo de trabalho no campo da 
Fisioterapia, e quando há divisão do trabalho ocorre entre as 
especializações do conhecimento, não havendo divisão entre o saber e o 
fazer” (PIRES, 1999, p. 32). 

 

            A Fisioterapia também sofreu forte influência de epidemias que causaram 

grande mortalidade e incapacidade física, como a de poliomielite (1916 - 1955) que 

deixou milhares de sequelados. Diversos artigos internacionais comparam a 

importância da pólio como equivalente ou superior a das duas grandes guerras 

mundiais, no que se refere a sua contribuição para o desenvolvimento das técnicas 

de fisioterapia e da profissão de fisioterapeuta no mundo (BARROS 2008). 

            Mais recentemente, com o fortalecimento da medicina preventiva, a 

Fisioterapia vem ampliando seu escopo para incluir, pelo menos em nível da 

normatização, o cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, como afirmado na 

Resolução Nº. 80, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(1987): 
“[...] por sua formação acadêmico-profissional, pode o Fisioterapeuta atuar 
juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência à 
Saúde, na administração de serviços, na área educacional e no 
desenvolvimento de pesquisas.” 

 

A partir do momento em que os fisioterapeutas ampliaram seu campo de 

atuação e apresentaram-se como aptos a contribuir, também, na prevenção 

primária, eles criaram a necessidade de rever e reestruturar sua prática. O processo 

de transformação, no entanto, ficou incompleto, à medida que faltou atribuir a si, na 

regulamentação, ações de educação em saúde e prevenção de doenças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. A FISIOTERAPIA NO BRASIL: LEGISLAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

           Desde seu início a formação Fisioterapia experimentou etapas, todas com 

forte influência do modelo biomédico que informou a reabilitação de inúmeros 

indivíduos com limitações físicas no período pós-guerra ou decorrentes da 

poliomielite, e que vem predominando até hoje. Com a nova realidade social a 

necessidade de um profissional com características de atuação preventiva se 

constitui um grande desafio, tanto para as Instituições de Ensino Superior (IES) 

quanto para a própria produção científica. 

Do período das Grandes Guerras ao atual a prática da Fisioterapia vem 

sofrendo constantes mudanças, principalmente pelos impactos nas áreas técnicas, 

demográficas e das mudanças dos sistemas universais de saúde. Como 

consequência é necessário formar uma quantidade significante de profissionais para 

suprir a demanda e atender as necessidades de uma população cada vez mais 

envelhecida culminando na criação de muitos novos cursos, principalmente durante 

as décadas de oitenta e noventa.  

            No Brasil do século XIX as primeiras atividades fisioterapêuticas eram 

realizadas em nosso território, fazendo parte da terapêutica médica. O pioneiro 

nestas atividades foi o médico Arthur Silva que em 1884 criou o primeiro serviço de 

Fisioterapia da América do Sul, anexado às dependências do Hospital de 

Misericórdia do Rio de Janeiro. No início do século XX surgiu o Departamento de 

Eletricidade Médica (atual USP) fundado pelo médico Raphael Penteado de Barros e 

mais tarde, em 1929, o também médico Waldo Rolim de Moraes, fundou o Serviço 

de Fisioterapia do Instituto Radium Arnaldo Vieira de Carvalho (GALLO, 2005). 

Nesta época os médicos que atuavam com a reabilitação eram conhecidos como 

“médicos da reabilitação” que mais tarde viriam a ser chamados de Fisiatras. Todos 

os recursos fisioterapêuticos eram aplicados sob prescrição médica 

(SANCHES,1984). 

            Em relação ao fator legal, a profissão de fisioterapeuta seguiu como todas as 

outras profissões as fases preliminares para seu reconhecimento: instituição da 

prática; obtenção de reconhecimento das escolas formadoras e por fim o 

reconhecimento do profissional. 

 Para Andrade, Lemos e Dall’Ago apud Haddad et al. (2006, p. 203): 

 



 
 

“A modernização das escolas médicas e o caráter científico e especializado 
das práticas de saúde talvez tenham constituído os primeiros passos para o 
reconhecimento legal da profissão no Brasil, já que a utilização de recursos 
físicos na assistência à saúde já era praticada desde 1879.” 

 
            Tal necessidade de modernização da escola de medicina teve como uma de 

suas consequências a criação do primeiro curso de formação de técnicos em 

Fisioterapia, com duração de um ano, na Universidade de São Paulo em 1951. Os 

profissionais técnicos formados eram denominados fisioterapistas como em outras 

escolas Anglo-saxônicas. Um grande marco na formação profissional foi a fundação 

em 1954 da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação – ABBR,no Município 

do Rio de Janeiro, que logo iniciou seu curso de técnicos em reabilitação. Segundo 

Schmidt (2002) o técnico em reabilitação foi definido como um profissional 

habilitado, de nível médio para auxiliar o trabalho dos médicos ou especialistas do 

curso universitário na área da saúde. 

           Na mesma época outras instituições foram criadas com a finalidade de 

absorver estes novos recursos humanos, como a Associação de Assistência à 

Criança Defeituosa – AACD, o Lar Escola São Francisco e as Casas da Esperança, 

porém, a atuação da Fisioterapia mantinha-se subordinada a tutoria médica que 

prescrevia os exercícios ou utilização de qualquer outro recurso disponível. Para 

tanto, a função do fisioterapeuta era restringida a aplicação de aparelhos e técnicas, 

sob prescrição alheia. 

           A formação do técnico de fisioterapia era restrita aos conhecimentos 

necessários para a avaliação cinético-funcional, compreensão dos processos 

mórbidos, mecanismos de lesão entre outros, sendo considerada muito deficiente, 

impossibilitando a tomada de decisões terapêuticas por parte deste profissional. Tal 

fato desencadeou a ampliação dos cursos de formação para dois anos, mas 

mantendo o estatuto de nível técnico (ANDRADE, LEMOS E DALL’AGO apud 

HADDAD et al., 2006; LUCAS, 2005; FREITAS, 2006). 

           O primeiro curso a ser ampliado para dois anos foi o curso da Universidade 

de São Paulo (Instituto Nacional de Reabilitação – INAR) em 1959. No mesmo ano 

foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia (ABF), filiada à WCPT (World 

Confederation for Physical Therapy), objetivando oferecer amparo técnico-científico 

e sócio-cultural para o desenvolvimento da profissão (SHMIDT, 2002). Somente a 

partir de 1964 foram criados os primeiros cursos superiores de Fisioterapia, porém, 



 
 

ainda com caráter de auxiliar médico, conforme o Parecer 388/63 do Conselho 

Federal de Educação (CFE), que afirma: 

 
“O fisioterapeuta é definido como auxiliar médico, onde lhe compete realizar 
tarefas de caráter terapêutico, restringindo a execução dessas tarefas a 
condição que sejam desempenhadas sob orientação e a responsabilidade 
do médico. Além disso o fisioterapeuta é caracterizado como membro da 
equipe de reabilitação em saúde, não lhe competindo o diagnóstico da 
doença ou da deficiência a ser corrigida, e ainda que a realização dessas 
tarefas têm apenas caráter curativo ou reabilitador para indivíduos 
parcialmente inválidos para a vida social. E por último este parecer, explicita 
que o profissional é por definição um técnico em Fisioterapia, mas deve ter 
formação superior.” 

 
 

            Essa gênese, não se restringiu apenas aos conteúdos e organização 

curriculares, mas alcançou a regulação da prática que, mesmo tendo avançado na 

ampliação da autonomia, manteve, e ainda mantém, a dependência da classe 

médica que deseja se manter no controle das ações em saúde (SANCHEZ, 1984; 

BARROS, 2008). Como na medicina, a prática da fisioterapia foi fortemente 

influenciada pela fragmentação do conhecimento por áreas específicas organizadas 

em especialidades. 

            Os currículos dos cursos criados a partir de 1964 foram homologados por 

meio da Portaria nº 511 do mesmo ano, onde o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) definiu o Currículo Mínimo para a formação de técnico em Fisioterapia e 

técnico em Terapia Ocupacional. O mesmo tinha duração de três anos e era 

composto, para o curso de Fisioterapia, pelas matérias de: Fundamentos da 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Ética e História da Reabilitação, Administração 

Aplicada, Fisioterapia Geral e Fisioterapia Aplicada (REBELATTO e BOTOMÉ, 

1999). 

           Este currículo era destinado à formação de profissionais voltados para a cura 

e reabilitação e para a época, era adequado, visto que a crise de poliomielite na 

década de 60 gerou várias sequelas motoras e a necessidade de formação de 

profissionais aptos a “conduzir” esta terapêutica era de grande importância. 

Portanto, a formação do fisioterapeuta nos moldes da atenção secundária e terciária 

era uma realidade do contexto social, lembrando que a expectativa de vida também 

era menor do que a atual. 

           A luta pelo reconhecimento profissional foi iniciada quando a atividade era 

ainda considerada de nível técnico. Nessa época, já emergia o conflito entre os 



 
 

fisioterapeutas e os médicos fisiatras. A classe médica restringia a autonomia 

profissional do fisioterapeuta, percebido como auxiliar do médico, limitando-se à 

execução das técnicas de tratamento prescritas como já comentado anteriormente 

(SHMIDT, 2002). 

 Em 1969, a Fisioterapia finalmente conseguiu seu reconhecimento através do 

Decreto Lei nº 938 de 13 de outubro daquele ano, cujos artigos 1, 2 e 3 norteiam sua 

atuação: 

Art. 1º. É assegurado o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional, observado o disposto no presente.   

Art. 2º. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, diplomados por escolas e cursos 

reconhecidos, são profissionais de nível superior.  

Artigo 3º É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas 

fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 

física do paciente (BRASIL, 1969).  

          Observa-se no artigo 3º que o profissional de Fisioterapia deveria trabalhar 

com indivíduos denominados “pacientes”, o que sugere que o campo de atuação do 

mesmo era orientado ao atendimento de pessoas acometidas por uma patologia que 

estariam sob os cuidados médicos, circunscrevendo a atuação. 

 Essa legislação, também especificou atividades de direção de serviços, 

assessoria técnica, exercício do magistério, supervisão de profissionais e alunos e, 

dentre outras questões, incluiu as duas categorias enfocadas como profissões 

liberais no quadro de atividades e profissões, anexo à Consolidação das Leis do 

Trabalho (ANDRADE, LEMOS E DALL’AGO apud HADDAD et al., 2006). 

            A Lei 6.316 de 1975 fortaleceu a profissão: o aumento da oferta de recursos 

humanos demandava a criação de órgãos de classe que assumiriam a função de 

regular a prática profissional, estabeler o Código de Ética Profissional, normatizando 

a atuação do fisioterapeuta. Foram criados os Conselhos Federal (COFFITO) e 

Regionais (CREFITOS) de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Em 20 de fevereiro 

de 1978, foram aprovadas as normas para habilitação ao exercício da profissão de 

fisioterapeuta, aprovadas por meio da Resolução COFFITO-8. O artigo 2º do 

Capitulo I inclui a atenção primária a saúde como área de atuação da Fisioterapia:  

 
“[...] compete ao fisioterapeuta o planejamento, a programação, a 
ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de métodos e 



 
 

técnicas fisioterápicas que visem à saúde nos níveis de prevenção primária, 
secundária e terciária (BRASIL, 1978).” 

 

           Portanto, com a explícita ampliação das áreas de atuação da Fisioterapia 

com inclusão da atenção primária, mesmo pessoas saudáveis podem se beneficiar 

do trabalho com o objetivo de evitar a instalação de doenças. Caracterizado como 

profissional apto a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, as atividades 

curativas e de reabilitação propostas no currículo mínimo para sua formação.  

           A resolução n° 10 do COFFITO de 1978, aprovou e tornou público o Código 

de Ética da profissão. Este representou um importante avanço na regulação da 

atuação profissional, e inclui o atendimento fisioterápico nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, estabelecendo como responsabilidade do profissional a atenção 

ao cliente pautada no “respeito à vida humana”, preservando a integridade física ou 

psíquica “do ser humano” (GALLO, 2005). 

           Dezessete anos após o reconhecimento da profissão a saúde pública 

brasileira viria a sofrer modificações expressivas tendo como marco a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, e nos anos seguintes com a promulgação da 

Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080) em 1990. A saúde 

passou a ser concebida como “direito do povo e dever do Estado”. Foi criado o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de implementar um conjunto de 

estratégias de mudanças no financiamento, gestão e organização da produção de 

serviços de saúde (PAIM, 2002). 

           O relatório da 8º Conferência Nacional de Saúde mostrou que muito além de 

uma reforma administrativo-financeira as políticas destinadas a este setor deveriam 

seguir as mudanças da sociedade: 

 
“[...] ficou evidente que as modificações necessárias para o setor saúde 
transcendem a uma reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma 
reformulação mais profunda, ampliando-se o próprio conceito de saúde e 
sua correspondente ação institucional, revendo-se a legislação que diz 
respeito à promoção, proteção e recuperação da saúde, constituindo-se o 
que se pode chamar de Reforma Sanitária.”  

 
 

            Portanto, o momento apontava para uma formação mais generalista da 

prática fisioterapêutica, o que só foi possível a partir da aprovação das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, que estabeleceu a formulação e 



 
 

aprovação e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Fisioterapia (DCN).  

 

4.1 A TRAJETÓRIA DO ENSINO DA FISIOTERAPIA  

             

           Como já abordado, o primeiro currículo mínimo para a formação dos 

fisioterapeutas foi homologado por meio da Portaria Ministerial (MEC) nº 511/64. Até 

então o profissional ainda era denominado como técnico em Fisioterapia 

(REBELATTO; BOTOMÉ, 1999). O currículo proposto era centralizado em 

conhecimentos voltados para a atenção secundária e terciária da saúde, e, ao 

excluir a prevenção e o diagnóstico precoce, não atendia de forma completa a todas 

as necessidades da população (FREITAS, 2006).  

A quantidade e o teor dos conteúdos eram organizados em: matérias comuns, 

matérias específicas do curso de Fisioterapia e matérias específicas do curso de 

Terapia Ocupacional. O artigo 2º estabeleceu a duração dos cursos que deveria ser 

de três anos com uma carga horária mínima de 2.160 horas.  

           Em 1983, a Resolução nº 4/83 do MEC substituiu esta Portaria e definiu um 

novo padrão curricular com a inclusão de quatro ciclos disciplinares: Ciclo de 

Matérias Biológicas; Ciclo de Matérias de Formação Geral; Ciclo de Matérias Pré-

Profissionalizantes e Ciclo de Matérias Profissionalizantes (ver Anexo I). Os cursos a 

partir deste momento passariam a ter quatro anos de duração com uma carga 

horária mínima de 3.240 horas e definiriam o fisioterapeuta como parte da equipe de 

profissionais da área da saúde (BRASIL, 1983). Esta resolução regulamentou os 

currículos por um período de 13 anos. Interessante ressaltar que neste currículo 

existia uma disciplina afeita a temas da atenção primária, denominada Fisioterapia 

Preventiva (vigente até hoje em alguns currículos), porém com abordagem apenas 

teórica. A ênfase maior, tanto nas disciplinas como nos estágios curriculares, foi 

para atividades relacionadas a cura e reabilitação, restringindo o campo de trabalho 

profissional (SHMIDT, 2002). 

Havia, portanto, a necessidade de se ampliar os conteúdos ensinados a estes 

profissionais com o objetivo de suprir as novas demandas da sociedade. E isto só 

seria possível com o desenvolvimento de novas políticas de saúde, com respaldo a 

modificação da concepção de saúde. 



 
 

           A partir dos anos 90, a definição da APS como pilar da reestruturação do 

modelo assistencial brasileiro impõe uma nova lógica de organização dos serviços e 

demanda uma redefinição na atuação dos profissionais de saúde. A ampliação do 

conceito de saúde como direito de cidadania configurou a necessidade de 

reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos da área da saúde. A 

demanda crescente por profissional capaz de atuar com qualidade, resolutividade e 

em trabalho multiprofissional e interdisciplinar, influenciou a tramitação da lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e fortaleceu a criação das diretrizes curriculares 

para os cursos na área da saúde apontando para esta nova realidade e necessidade 

social (PAIN e ALVES FILHO, 1998). 

           Em 20 de dezembro de 1996, foi aprovada a Lei nº 9.394 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). A LDB delegou autonomia as 

universidades do País para adequar os currículos de graduação a fim de 

implementar projetos pedagógicos  inovadores, proporcionando a flexibilização dos 

currículos de graduação transpondo o modelo de currículos mínimos (UTYAMA e 

MARTINS, 1999; SIGNORELLI  et al., 2010). Demandou a elaboração das Diretrizes 

Curriculares (DCN), desencadeado pelo Edital nº 4/97 da SESu/MEC, que convocou 

as IES a apresentarem propostas para as DCN, , a serem formuladas pelas 

Comissões de Especialistas de Ensino compostas pela SESu/MEC (Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação). Esse Edital definiu o conjunto de 

elementos constitutivos que as DCN: perfil do egresso, competências e habilidades, 

conteúdos curriculares, duração dos cursos, estrutura em módulos ou créditos, 

estágios e atividades complementares, e o processo de avaliação institucional 

(BRASIL, 1997). 

           A missão de sistematizar as DCN incorporando as contribuições das IES foi 

dada a Comissão de Especialistas de Ensino de Fisioterapia (CEEFisio) que junto a 

ABENFISIO (Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia), formulou a proposta 

inicial das Diretrizes Curriculares para os cursos de fisioterapia no país. A proposta 

foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (ver Anexo II) em 12 de 

setembro de 2001, por meio do Parecer nº CNE/CES 1210/2001, homologado em 7 

de dezembro de 2001. Nesse mesmo Parecer, foram aprovadas as DCN dos cursos 

de fonoaudiologia e terapia ocupacional (GALLO, 2005; SIGNORELLI  et al., 2010; 

BRASIL, 2002). 



 
 

           A aprovação das DCN pelo Conselho Nacional de Educação foi pautada em 

muita discussão com o próprio CEEFisio. Os impasses eram voltados para a carga 

horária total do curso, que deveria ser de, no mínimo, 4.500 horas, a duração 

mínima que deveria ser de 5 anos e o turno ao qual o curso deveria ser oferecido. 

As DCN foram aprovadas, porém sem respeitar estes pontos, ficando os mesmos a 

encargo das instituições de ensino.  

           A criação da ABENFISIO resultou de fóruns e encontros de docentes que 

culminaram na realização do I Fórum Nacional de Docentes em Fisioterapia em 

outubro de 1999, ocorrido em Salvador/BA, durante o XIV Congresso Brasileiro de 

Fisioterapia. A fundação ocorreu no dia 05 de abril de 2001 durante o IV Fórum de 

Docentes em Fisioterapia em São Paulo. Entendida como um marco no ensino da 

Fisioterapia do Brasil, a ABENFISIO participa do Fórum Nacional de Educação das 

Profissões da Área de Saúde (FNEPAS). 

           Os objetivos da ABENFISIO são: 

1. Subsidiar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em Fisioterapia no 

país; 

2. Auxiliar na criação, revisão e adequação de Projetos Político-Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

3. Adotar medidas que estimulem a formação, o aperfeiçoamento e a educação 

continuada/permanente dos Associados e Fisioterapeutas docentes ou não; 

4. Prezar pelos interesses da Fisioterapia principalmente no que tange ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão, no âmbito da Graduação e Pós-Graduação, junto às 

Instituições de Ensino Superior, órgãos governamentais e a sociedade em geral; 

5. Constituir-se como fator de aproximação dos avanços do Ensino em Fisioterapia 

em todos os seus níveis e a sociedade respeitando a cultura nacional e regional; 

6. Estabelecer intercâmbio com entidades nacionais e internacionais representativas 

de docentes, discentes e profissionais da Fisioterapia e de outras categorias 

profissionais; 

7. Propor e apoiar políticas que garantam a qualidade e a excelência do Ensino em 

Fisioterapia em todos seus níveis, sempre em acordo com a realidade nacional; 

8. Adotar medidas que objetivem a capacitação e a educação 

continuada/permanente do corpo docente e dos profissionais de Fisioterapia; 



 
 

9. Defender os interesses da Fisioterapia nas Instituições de Ensino Superior, nas 

instâncias do Estado e em outras Entidades de representação; 

10. Celebrar convênios, acordos, contratos ou ajustes com entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou não, para a realização de seus objetivos (ABENFISIO, 2012). 

           Com a LBD foi extinta a Resolução nº 4/83 em 4 de março de 2002, abrindo 

espaço para a implementação da DCN dos cursos de graduação de  Fisioterapia, e 

flexibilizando os currículos, que se tornam potencialmente mais permeáveis às 

necessidades atuais da sociedade (BRASIL, 2002). 

           Na elaboração das DCN foram considerados o conceito ampliado de saúde e 

os princípios e diretrizes do SUS como elementos fundamentais, articulando 

Educação Superior e Saúde. Por isso, assim foi definido o objeto das DCN dos 

cursos de graduação da saúde: 

 
“Permitir que os currículos propostos possam construir perfil acadêmico e 
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de 
perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e 
compatíveis com referências nacionais e internacionais, capazes de atuar 
com qualidade, eficiência e resolutividade no SUS, considerando o processo 
de Reforma Sanitária Brasileira” (BRASIL, 2001). 
 

      Um dos artigos mais importantes das DCN para os cursos de graduação em 

Fisioterapia é o 3º. O mesmo define as atribuições dos cursos em relação ao perfil 

do egresso, onde o mesmo deve obter uma “formação generalista, humanista, crítica 

e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde... Deve ter 

visão ampla  global respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do 

indivíduo e da coletividade... (BRASIL, 2002).” 

           O artigo 4º versa sobre a formação do fisioterapeuta estabelecendo que as 

IES devem fornecer oportunidades para que o mesmo desenvolva as seguintes 

competências e habilidades gerais (que se aplicam em todas as 14 carreiras da área 

da saúde). São elas: 

 Atenção à saúde: o profissional deve estar apto a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo. 

 Tomada de decisões: visa proporcionar a capacidade de avaliar, sistematizar 

e decidir condutas adequadas baseadas em evidências científicas, com isso 

estando apto a tomar decisões apropriadas. 



 
 

 Comunicação: deve ser acessível e manter confidencialidade das 

informações, além de desenvolver comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura. 

 Liderança: deve estar apto a assumir posição de liderança numa equipe 

multiprofissional. Administração e gerenciamento: deve estar apto a 

administrar e gerenciar, tomando iniciativas, podendo ser empreendedor, 

gestor ou liderança na equipe de saúde. 

 Educação Permanente: deve ser capaz de aprender continuamente, ter 

responsabilidade e compromisso com sua educação (Resolução CNE/CES, 

art. 4º de 2002). 

           Segundo o inciso II do artigo 5º das DCN, que trata das habilidades e 

competências de caráter específico do fisioterapeuta: o perfil do egresso do curso de 

Fisioterapia é de um profissional que deve “atuar em todos os níveis de atenção à 

saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, 

proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser 

humano, respeitando-o e valorizando-o.”          

Está estabelecido, portanto, que a formação profissional deve contemplar 

conteúdos e práticas que possam preparar o estudante de forma a proporcionar uma 

abordagem generalista e garantir a integralidade da assistência, que segundo a 

inciso IV é entendida como: “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema.”  

           Outros incisos do mesmo artigo corroboram este raciocínio, como o inciso V 

que trata da “contribuição para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de 

vida das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, 

políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas”; o inciso VII, onde diz que o 

fisioterapeuta deve “elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a 

intervenção fisioterapêutica, considerando o amplo espectro de questões clínicas, 

científicas, filosóficas éticas, políticas, sociais e culturais... sendo capaz de intervir 

nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária” e o inciso VIII que 

afirma que o mesmo deve “exercer sua profissão de forma articulada ao contexto 

social, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social 

(BRASIL, 2002).” 



 
 

           Os conteúdos dos currículos de graduação em Fisioterapia, segundo o artigo 

6º das DCN, devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença, e, 

portanto devem contemplar todas as áreas de atenção, proporcionando a 

integralidade nas ações em fisioterapia. Seus conteúdos devem contemplar: as 

Ciências Biológicas e da Saúde, as Ciências Sociais e Humanas, Conhecimentos 

Biotecnológicos e Conhecimentos Fisioterapêuticos. É importante lembrar que um 

grande avanço para os alunos é a indicação de realizar estágio supervisionado nos 

três níveis de atenção à saúde, como é preconizado no parágrafo único do artigo 7º 

onde afirma que: 
 
“A carga horária do estágio curricular supervisionado deverá assegurar a 
prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de 
atuação: ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde...” 
(BRASIL, 2002). 

 
           No entanto, diante do cenário atual a formação do fisioterapeuta enfrenta 

vários desafios, como o de viabilizar novos cenários de prática profissional para os 

estudantes, sob supervisão adequada, aprenderem a atuar fora do ambiente 

altamente especializado. O que prevalece, ainda, são conteúdos e práticas, em 

muitas IES voltados para as especialidades e para a abordagem reabilitadora que 

leva a verticalização e fragmentação dos conhecimentos, como afirma Ribeiro (2005, 

p.4): 
“A organização curricular de fisioterapia vem direcionando a abordagem 
para determinados problemas de saúde, com predomínio do estudo das 
doenças que deixam sequelas reabilitáveis, excluindo da discussão um 
leque de problemas de saúde comuns à população.” 

 
           Segundo Silva e Da Ros (2007), a flexibilidade e autonomia dada as IES pela 

LBD na construção da estrutura dos currículos pode não favorecer ao estudante do 

curso de Fisioterapia uma aproximação com a realidade social da população 

brasileira, e das estratégias para identificar e atender necessidades de saúde. 

Porém, algumas mudanças recentes na elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação demonstram preocupação com o cumprimento das DCN 

através da inclusão de cenários de estágio supervisionados em saúde coletiva nas 

práticas educativas das IES, na tentativa de ampliar a qualificação profissional e o 

acesso da comunidade ao serviço de fisioterapia. Isto vai ao encontro do inciso III do 

artigo 13º das DCN que regulamenta que a estrutura do Curso de Graduação em 

Fisioterapia deverá assegurar que “as Instituições de Ensino Superior possam 



 
 

flexibilizar e otimizar suas propostas curriculares para enriquecê-las e complementá-

las, a fim de permitir ao profissional a manipulação da tecnologia, o acesso a novas 

informações, considerando os valores, os direitos e a realidade sócio-econômica. Os 

conteúdos curriculares poderão ser diversificados, mas deverá ser assegurado o 

conhecimento equilibrado de diferentes áreas, níveis de atuação e recursos 

terapêuticos para assegurar a formação generalista.” 

           Para o desenvolvimento destas habilidades e competências, a matriz 

curricular dos cursos de graduação em Fisioterapia deve contemplar conteúdos 

relativos ao processo saúde-doença relacionados a família e a comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade 

da atenção em Fisioterapia (ANDRADE, LEMOS e DALL’AGO apud HADDAD et al., 

2006). 

           Feuerwerker e Sena (2002, p. 45) identificam uma “pressão” por mudanças 

no processo de formação tal como na maneira como a universidade se relaciona 

com a prática profissional e com a sociedade, onde: 

 
“A necessidade de mudança decorre de elementos tais como as novas 
modalidades de organização do mundo do trabalho em saúde e as 
exigências em relação ao perfil dos novos profissionais, os desafios da 
transdisciplinaridade na produção de conhecimento ou a necessidade de a 
universidade reconstruir seu papel social considerando a multiplicidade de 
lugares produtores do conhecimento no mundo atual.” 
  

           Signorelli et al. (2010, p. 332) observam que os projetos pedagógicos dos 

cursos de Fisioterapia das IES brasileiras ainda vão na contramão da integralidade 

da atenção quando afirmam que: 
 

“[...] apesar de tanta discussão, os PPPs dos cursos de Fisioterapia da 
maioria das Instituições de Ensino Superior (IES) parecem perpétuos, 
intocáveis e distantes de qualquer possibilidade de ação reflexiva que gere 
transformações.” 

 
             Com a homologação das DCN para os Cursos de graduação em Fisioterapia, 

e a necessidade de expansão da proposta curricular pelas IES, houve a 

necessidade de aumentar a carga horária destinada a esta formação que passou a 

ser de no mínimo 4.000 horas integradas em 5 anos, de acordo com o Parecer 
CNE/CES Nº213/2008. Este aumento de carga horária deve levar em consideração:  

1- As características e peculiaridades dos conhecimentos e habilidades 

necessários à formação do profissional fisioterapeuta, cujo perfil deve ser 

generalista, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, capacitado 



 
 

para promover a saúde integral do ser humano, conforme as Diretrizes Curriculares 

estabelecidas para o curso (BRASIL, 2002); 

2- A necessidade de inserir efetivamente o Fisioterapeuta nos serviços de atenção 

primária à saúde, superando a visão do profissional voltado apenas para a 

reabilitação;  

3- A necessidade de atuação ampla na rede de atenção básica provocada pelo 

aumento das doenças crônico-degenerativas e traumáticas, cooperando por meio da 

utilização de meios terapêuticos físicos e de recursos tecnológicos complexos, na 

prevenção, eliminação ou melhora de estados patológicos, na promoção e na 

educação em saúde;  

4- A necessidade de desenvolver e promover medidas que possibilitem retardar os 

processos inerentes ao envelhecimento, garantindo a qualidade.  

  Ainda hoje existem vários problemas que interferem na implementação das 

DCN como a resistência à mudança do modelo pedagógico tecnicista especializado 

(SIGNORELLI et al., 2010); carência de docentes com o perfil, competências e 

habilidades necessárias às mudanças do setor saúde após a reforma sanitária 

(MOTTA, BUSS, NUNES, 2001; RAMOS, 2007); manutenção do ensino baseado na 

transmissão de conhecimento professor-aluno (FREITAS, 2006); estágios 

profissionais que não contemplam os três níveis de atenção à saúde (SIGNORELLI 

et al., 2010; SILVA e DA ROS, 2007), e a falta de participação da sociedade nas 

ações educacionais das IES (FEUERWERKER e SENA, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. A FISIOTERAPIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): EM BUSCA DO 

RECONHECIMENTO 
 

A inserção do fisioterapeuta na APS é ainda muito recente, se comparada a 

outras profissões da área da saúde como a medicina, enfermagem, psicologia, entre 

outras. Lembrando que até meados da década de noventa a profissão tinha seu foco 

completamente voltado para a abordagem reabilitadora hoje está claro, através de 

documentos como as DCN que a participação do fisioterapeuta é fundamental para 

que o usuários do SUS entendam que a mesma não apenas repara, mas também 

contribui de maneira resolutiva na saúde de cada cidadão, através de uma atuação 

preventiva, a fim de diminuir o número de leitos e custos para o tratamento da 

população (BORGES et al., 2010). No entanto, Rezende et al. (2009, p. 1405) nos 

mostra que esta participação esbarra em entraves presentes desde a 

regulamentação da profissão:  

 
“A partir do momento em que os fisioterapeutas ampliaram seu campo de 
atuação e apresentaram-se como aptos a contribuir, também, na prevenção 
primária, eles criaram a necessidade de rever e reestruturar sua prática. O 
processo de transformação, no entanto, ficou incompleto, na medida em 
que faltou atribuir a si, na regulamentação, ações de educação em saúde e 
prevenção de doenças.” 

 
 

Em 2004 foi elaborado o Projeto de Lei nº 3.256 pelo então Deputado Geraldo 

Resende e tendo como relator o Deputado Alceni Guerra que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pelas equipes do Programa de 

Saúde da Família. Esta incorporação à equipe tinha o intuito de promover o 

fortalecimento da atenção básica à saúde, bem como ampliar o acesso da 

população a serviços e ações de saúde (BRASIL, 2004).  

           Encontram-se apensos a esta proposição o Projeto de Lei n.º 4.261, de 2004, 

de autoria da Deputada Gorete Pereira, que propõe a inclusão dos profissionais de 

fisioterapia e terapia ocupacional nas equipes do PSF; e o Projeto de Lei n.º 1.125, 

de 2007, de autoria do Deputado Vital do Rêgo Filho, que determina a inclusão dos 

profissionais psicólogos, fonoaudiólogos fisioterapeutas no PSF, da Política Nacional 

de Atenção Básica. 

 Segundo o item 3 da Portaria GM nº 648/2006, a qual aprovou a Política 

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



 
 

organização da atenção básica para o PSF e para o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), a equipe do PSF será: “ multiprofissional composta 

por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico 

em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde, entre outros.” Foi destacado o termo “entre outros” para 

indicar que é possível incluir outros profissionais nas equipes, dependendo das 

realidades locais (BRASIL, 2004). 

Não existem documentos normativos sobre a atuação do fisioterapeuta nos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), entretanto, Ragasson et al. (2003), a 

partir da vivência prática de fisioterapeutas em Residência em Saúde da Família, 

elaboraram um perfil com as atribuições deste profissional na equipe, o qual também 

foi abordado por Trelha et al.(2007).  

As atribuições do fisioterapeuta na ESF seriam: 

1. Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida, 

intervindo na prevenção, por meio da atenção primária e também em nível 

secundário e terciário de saúde; 

2. Realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades 

crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados. 

Encaminhando aos serviços de mais complexidade, quando necessário; 

3. Prestar atendimento pediátrico a pacientes portadores de doenças neurológicas 

com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, mal formações congênitas, 

distúrbios nutricionais, afecções respiratórias, deformidades posturais; 

4. Orientar os pais ou responsáveis, contando com a dedicação e colaboração da 

família, para que o procedimento seja completo e eficaz; 

5. Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia para diminuição e/ou 

alívio da dor nas diversas patologias ginecológicas; 

6. Atuar no pré-natal e puerpério realizando condicionamento físico, exercícios de 

relaxamento e orientações; 

7. Desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira idade, preservando a 

independência funcional do idoso, melhorando sua qualidade de vida e prevenindo 

complicações decorrentes da idade; 

8. Desenvolver programas de atividades físicas, condicionamento 

cardiorrespiratório, e orientações nutricionais para o obeso; 



 
 

9. Prescrever atividades físicas, principalmente exercícios aeróbicos, em patologias 

específicas como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tuberculose e 

hanseníase, a fim de prevenir e evitar complicações; 

10. Atender de forma integral às famílias por meio de ações interdisciplinares e 

intersetoriais, visando assistência e inclusão social de portadores de deficiências. 

Segundo Barros (2002) o fisioterapeuta vem ampliando sua área de atuação. 

A Fisioterapia vem adquirindo crescente importância nos serviços de atenção 

primária à saúde, principalmente no PSF.  Para se alcançar um trabalho delimitado 

pela integralidade seria necessário agregar cinco diferentes pontos à prática 

profissional: a prevenção, a assistência, a recuperação, a pesquisa e a educação em 

saúde. 

           Bispo Júnior (2010, p. 1630) vai mais além, quando afirma que: 

 
“Diante dos novos desafios da sociedade brasileira, com profundas 
mudanças na organização social, no quadro epidemiológico e na 
organização dos sistemas de saúde, surge a necessidade do 
redimensionamento do objeto de intervenção da fisioterapia, que deveria 
aproximar-se do campo da promoção da saúde e da nova lógica de 
organização dos modelos assistenciais, sem abandonar suas competências 
concernentes à reabilitação. Esse redimensionamento do objeto de 
intervenção e da praxis profissional conduz às mudanças mais profundas, 
de natureza epistemológica, na concepção e atuação do profissional.” 

 
            Diante desse contexto, a aproximação entre a fisioterapia e o nível primário 

de atenção surge como uma alternativa para aumentar a resolutividade do sistema e 

contribuir para a garantia da integralidade na assistência. A fisioterapia, embora 

historicamente tenha se mantido no nível da reabilitação, possui competências e 

habilidades suficientes para a atuação em outros níveis (BISPO JÚNIOR, 2010; 

AVOLIO, 2007). 

            Nesta direção, Silva e Da Ros (2007), afirmam em seus estudos a 

importância fundamental em discutir a formação de novos profissionais de 

fisioterapia voltados para a atuação no Programa Saúde da Família e da elaboração 

de políticas de saúde que contemplem e direcionem a prática desta profissão tão 

importante para a AP. 

           Segundo Trelha et al. (2007, p. 21): 

 
[...] o desenvolvimento de políticas de Saúde que insiram e valorizem o 
trabalho do fisioterapeuta dentro das equipes de saúde são necessárias 
para promover a integração do profissional na comunidade. 
Simultaneamente, os tempos atuais exigem que o fisioterapeuta imprima, 
em seu trabalho, uma atitude mais humanizada e uma visão mais integrada 



 
 

do paciente e de seu universo, com a integração real entre o fisioterapeuta 
e outros profissionais da área da Saúde. 
 

 
 No entanto, Ribeiro (2002 e 2005), Trelha et al. (2007) e Ragasson et al. 

(2003), afirmam que a inserção dos serviços deste profissional ainda é um processo 

em construção, que está associado, principalmente ao rotulo de profissional 

reabilitador, o que representa uma das principais dificuldades encontradas com 

respeito à inserção do Fisioterapeuta, não apenas na Equipe de Saúde da Família 

(ESF), mas nos serviços públicos de  Saúde de uma forma geral. Logicamente, este 

contexto excluiu por muito tempo o fisioterapeuta da rede básica de saúde acarretando uma 

grande dificuldade de acesso da população a esse serviço e impedindo o profissional de 

atuar na atenção primária (RIBEIRO, 2002). 
            O projeto pioneiro de implantação da prática fisioterapêutica junto as equipes 

de PSF ocorreu no Município de Camaragibe em Pernambuco em dezembro de 

1994 através da criação do Núcleo de Reabilitação daquele PSF. O atendimento 

prestado era voltado para a intervenção ambulatorial. Nos anos seguintes cidades 

como Sobral - CE, Paracambí - RJ, Vitória - ES, Volta Redonda - RJ, a exemplo de 

outras, também incorporaram a ação das equipes de Fisioterapia em apoio ao 

serviço, dando início a um movimento que vem crescendo cada vez mais ao longo 

do tempo (LINS et al., 2001 apud AVOLIO, 2007). 

            Em abril de 2002, foi sancionada, pelo Ministério da Saúde, a Lei n. 10.424, 

que estabelece o atendimento e os Programas de Internação Domiciliar (PID), que 

inclui principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem e fisioterapêuticos, 

necessários ao cuidado integral dos usuários em seu domicílio (SILVA e TRAD, 

2005) e, em 4 de julho de 2005, cria-se a Portaria n. 1.065/GM, que estabelece os 

Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família, com a finalidade de ampliar a 

integralidade e a resolubilidade da atenção à saúde. Ambas as medidas tomadas 

pelo Ministério da Saúde nos mostram a necessidade e a importância do 

fisioterapeuta em estar integrado ao sistema público de saúde, principalmente, aos 

níveis básicos de atenção à saúde (BRAGA et al., 2008). 

            O objetivo principal da Fisioterapia no PSF é a prática preventiva com o 

intuito de reduzir o atendimento ambulatorial ou hospitalar, onde os profissionais 

trabalham de modo a conscientizar seus pacientes e respectivos familiares quanto 

às limitações das deficiências e o comprometimento com o tratamento, fazendo uso 

de recursos fisioterapêuticos acessíveis à comunidade com o objetivo de prevenção 



 
 

de acidentes no domicilio e na comunidade em geral. Atuam na prevenção dos 

distúrbios da coluna vertebral através de grupos educativos, além de realizar 

palestras sobre assuntos pertinentes à Fisioterapia ou conhecimento das ações 

desenvolvidas pelo profissional. O atendimento pode ser realizado em domicílio 

quando o paciente não possuir condições físicas, financeiras e logísticas para 

atendimento em outro ambiente (RAGASSON, 2003). 

           Para Trad e Bastos (1998, p. 434) a assistência domiciliar aponta para: 

 
“[...] a reestruturação e reorganização das práticas de saúde para além dos 
muros dos serviços de saúde, deslocando seu olhar para o espaço-domicílio 
das famílias e comunidades nas quais as práticas estão enraizadas, assim, 
a família e seu contexto tornam-se alvos estratégicos de investigação para o 
Programa de Saúde da Família (PSF).” 

 

            O trabalho do fisioterapeuta no PSF é de fundamental importância no que 

tange um atendimento com maior possibilidade de acompanhamento e 

responsabilização pela saúde, pois atua dentro de um território estabelecido e com 

uma população definida.  A responsabilização estimula o desenvolvimento de novas 

relações entre profissionais e usuários, com o estabelecimento de vínculos, e a 

possibilidade de um acompanhamento continuado, o que potencializa o 

desenvolvimento de ações promocionais e preventivas (BISPO JÚNIOR, 2010). 

            Para Barros (2002) a colaboração intensa do profissional de Fisioterapia no 

PSF e em programas similares de APS constitui condição fundamental para uma 

assistência à saúde realmente integral, ao contrário do tradicional modelo 

medicalizado, fragmentado, hospitalocêntrico e baseado na dependência e exclusão 

social.  
“O fisioterapeuta é peça fundamental para a conquista e desenvolvimento 
de uma assistência à saúde da população que se baseia na inclusão social, 
centrada na comunidade e na participação efetiva desta, na conquista da 
saúde como instrumento através do qual cidadãos possam realizar suas 
aspirações e satisfazer suas necessidades, adquirindo a capacidade de 
mudar seu entorno ou enfrentá-lo” (BARROS, 2002, p. 43). 
 

           Até meados de 1990, a atuação do fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde 

estava vinculada principalmente ao setor privado, por intermédio de convênios 

estabelecidos com as clínicas e os prestadores de serviços de Fisioterapia. No 

mesmo período a presença desse profissional em unidades públicas de APS era 

pequena, senão nula, em algumas regiões. A implantação de políticas de inclusão 



 
 

do fisioterapeuta na ESF foi uma grande conquista na inclusão do profissional no 

quadro de funcionários em órgãos públicos (SCHMIDT, 2002). 

            Em todo Estado do Rio de Janeiro temos exemplos importantes da 

participação do fisioterapeuta na APS. Fisioterapeutas do Instituto Fernandes 

Figueira (IFF), ligado à Fiocruz, participam do Programa de Assistência Domiciliar 

Interdisciplinar (PADI). O programa segue uma orientação multiprofissional, 

realizando visitas às comunidades dos subúrbios da cidade ou da baixada 

fluminense. O modelo de atendimento é voltado à criança, buscando-se o 

envolvimento do profissional com a família-paciente (COFFITO, 2001a). Em 

Paracambi (RJ) o fisioterapeuta foi inserido no PSF devido à insistência de uma 

fisioterapeuta que conseguiu demonstrar às autoridades e á população a 

importância da inclusão deste profissional no PSF, uma vez que era grande a 

prevalência de pessoas com seqüelas neurológicas, na maior parte, restritos ao 

leito, sem acesso aos serviços de saúde (COFFITO, 2002c). Em dezembro de 2000 

a presença do fisioterapeuta no PSF foi efetivada em Campos dos Goytacazes (RJ), 

realizando atendimentos principalmente a indivíduos portadores de distúrbios 

neurológicos, seguidos pelos traumato-ortopédicos funcionais. Contava-se em 2003 

com oito fisioterapeutas, onde era realizado trabalho preventivo e em consultório 

(COFFITO, 2003b). A inserção do fisioterapeuta no PSF, em Macaé (RJ) teve inicio 

em 2001, onde desenvolve atividades de educação junto à comunidade e 

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

além de atendimento a pacientes acamados. Utiliza-se a própria unidade ou locais 

cedidos pela comunidade, e os atendimentos são realizados individualmente ou em 

grupos (COFFITO, 2003d). 

            Embora possamos observar que a Fisioterapia é importante na integralidade 

de atenção e no aumento do acesso aos serviços de saúde, e que leis 

regulamentam sua atuação na APS, o processo de transformação profissional ainda 

está incompleto, na medida em que faltou atribuir a este profissional na 

regulamentação, ações de educação em saúde e prevenção de doenças (REZENDE 

et al., 2009). 

,  

             
 
 



 
 

6. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta as características da pesquisa qualitativa, para 

fundamentar as opções metodológicas deste estudo. Em seguida apresenta o 

delineamento da pesquisa, os métodos, cenários, instrumentos, fontes de dados e 

os procedimentos de coleta e análise dos mesmos. Foi selecionado o Município do 

Rio de Janeiro como campo de estudo por contar com uma diversidade de cursos, 

de diferentes naturezas jurídicas. Funcionam no município 16 Instituições de Ensino 

Superior que oferecem cursos de Fisioterapia reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC) (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Instituições que ofertam cursos de Fisioterapia no Município do Rio de 

Janeiro e natureza jurídica 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) - Privada sem fins lucrativos 
Centro Universitário Celso Lisboa (UCL) - Privada sem fins lucrativos 
Centro Universitário Hermínio da Silveira (UNIIBMR) - Privada com fins lucrativos 
Centro Universitário Metodista Bennett (BENNETT) - Privada sem fins lucrativos 
Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos (UNISMB) - Privada sem fins lucrativos 
Centro Universitário da Cidade (UNIVERCIDADE) - Privada sem fins lucrativos 
Faculdade Bezerra de Araújo (FABA) - Privada com fins lucrativos 
Faculdade de Reabilitação da ASCE (FRASCE) - Privada sem fins lucrativos 
Faculdade Gama e Souza (FGS) - Privada sem fins lucrativos 
Faculdade São José (FSJ) - Privada sem fins lucrativos 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Pessoa Jurídica de 
Direito Público – Federal 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) - Privada com fins lucrativos 
Universidade Castelo Branco (UCB) - Privada sem fins lucrativos 
Universidade Gama Filho (UGF) - Privada sem fins lucrativos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) - Privada com fins lucrativos 

Fonte: MEC (2011) 

 
6.1 QUADRO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Seguindo os objetivos e características do referido estudo optou-se por uma 

investigação exploratória de cunho interpretativo, utilizando a abordagem qualitativa. 

Os estudos qualitativos são pertinentes quando se objetiva estabelecer um 

diálogo entre o pesquisador e o fenômeno em estudo, possibilitando uma melhor 

compreensão da realidade (MINAYO, 2004). Tal realidade não pode ser 



 
 

quantificada, pois, segundo Freitas (2002) esta relação dialógica é fomentada pelas 

idéias do investigador, do investigado e do contexto no qual ocorre, para a 

compreensão destes fenômenos, que segundo Paulilo (1999) são caracterizados por 

um alto grau de “complexidade interna”. 

Justificando esta análise, Bardin (2002) observa que a abordagem qualitativa 

responde a questões muito particulares e preocupa-se com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. 

Caregnato e Mutti (2006), Serapioni (2000) e Turato (2003) demonstram em 

seus estudos como os métodos qualitativos podem ser utilizados quando o objeto de 

estudo não é bem conhecido. Sua utilidade está pautada na capacidade de originar 

aspectos novos, de se aprofundar no significado e de estar na expectativa das 

reações do sujeito, sendo esta metodologia apta a descobrir novos conceitos e 

explicar significados de natureza psicossocial.  

Esta abordagem busca compreender os significados e características 

situacionais vivenciadas pelos entrevistados, em lugar de limitar-se à produção de 

medidas (quantitativas) relativas a certas características ou comportamentos 

(RICHARDSON et al., 1999). 

Para Minayo (2004) a abordagem qualitativa propicia a construção de 

instrumentos que se fundamentam na capacidade de percepção dos atores sociais, 

tornando-se assim, válida como fonte para estabelecimento de indicadores, índices, 

variáveis, tipologias e hipóteses.  

Cabe destacar que até meados da década de sessenta a dicotomia 

quantitativo-qualitativo representava uma intensa disputa pela validade de seus 

estudos. Cada modelo de pesquisa procurava mostrar que era mais “confiável” em 

se tratando de seus resultados. Porém esse paradigma foi superado a partir dos 

trabalhos desenvolvidos por vários autores como: Lazarsfeld & Barton, 1967; 

Wallace, 1971; Boudon, 1979; Reichardt & Cook, 1979; Minayo & Sanches, 1993, 

entre outros, que buscaram combater esta contraposição, sem renunciar a 

evidenciar as características e as contribuições de cada abordagem (SERAPIONI, 

2000). 

Para tanto, os métodos qualitativos são tão rigorosos quanto os quantitativos. 

Qualquer método requer um conjunto de regras e procedimentos, que permitem 

controlar os componentes subjetivos da interpretação (CAVALLI 1996 apud 

SERAPIONI, 2000).  



 
 

No método qualitativo a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são primordiais, sendo a fonte para coleta de dados encontrada no 

ambiente habitual e o instrumento-chave é o pesquisador (MINAYO, 2004 apud 

NEVES, 2007). 

A pesquisa social permite a observação dos fenômenos como a atuação dos 

profissionais em instituições, com objetivo de sofisticar a visão dos problemas. Ela 

pode auxiliar a modificar a prática e os modos de gestão, entendendo o campo 

político e administrativo onde os processos sociais ocorrem (GROULX, 2008).  
Para uma boa descrição dos fenômenos deve-se minimizar a inferência do 

pesquisador. Segundo Pinto (2010) que cita Almeida (1996, p. 104) inicialmente o 

pesquisador observa, registra, e ordena os dados sem a sua manipulação. Ele utiliza 

técnicas específicas de coleta de dados, como: entrevistas co roteiro semi-

estruturado, questionários, observação, e análise de documentos buscando 

classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem espontaneamente na fase de 

análise (AGUIAR, 2004). 

            O paradigma interpretativo é de cunho qualitativo e mostra-se preocupado 

em compreender o significado subjetivo da linguagem e da ação, indo além do 

processo de observação e controle dos eventos proposto pelo positivista.  

 Para Gómez (1996) apud Soares (2007), este paradigma: 
 

“[...] está orientado para a compreensão dos fenômenos no seu ambiente 
natural, sua validade se baseia na riqueza de dados e no enfoque holístico 
ou de totalidade, mais que em desenhos técnicos que permitem sustentar 
generalizações.” 

 
 A pesquisa interpretativa em educação é voltada para a realidade educativa, 

tentando compreende-la por intermédio dos significados das pessoas envolvidas 

pelas características do processo educacional que não podem ser observadas 

diretamente e que não são passíveis de experimentação (MOREIRA, 2003). Na 

verdade, este paradigma substitui as noções pragmáticas explicativas e preditivas 

do positivista pela intencionalidade do significado e da ação apoiados pela 

fenomenologia e o interacionismo simbólico (SOARES, 2007; GARNICA, 1997). 

 Neste contexto, o paradigma interpretativo parece suprir de forma mais 

incisiva a necessidade de compreender e interpretar, ainda que de modo 

exploratório, a produção de sentidos realizada pelos sujeitos envolvidos, buscando 

conhecer de forma aprofundada a percepção dos gestores acadêmicos, no caso 



 
 

através de entrevistas com coordenadores de curso sobre o ensino da Atenção 

Primária e também da análise documental dos documentos atualmente em vigor, os 

quais traduzem uma apropriação pelas IES da base normativa estabelecida para a 

educação superior. 

 

6.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O presente estudo se trata de uma investigação exploratória, utilizando a 

abordagem qualitativa, que objetiva buscar a compreensão e as perspectivas dos 

cursos pesquisados sobre a oferta de ensino de Fisioterapia na Atenção Primária à 

saúde, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Fisioterapia. 

 

6.3 FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

6.3.1 Dados Secundários 

 

Para obter um quadro atualizado do que está ocorrendo nos cursos buscou-

se trabalhar com mais de uma fonte de dados, sendo uma fonte importante os 

documentos institucionais dos mesmos. Foram e que utilizados como fontes de 

dados secundários neste estudo:  

a) Documentos de domínio público disponíveis na internet tais como grades 

curriculares, as ementas das disciplinas e o projeto pedagógico dos cursos de 

Fisioterapia situados no Município do Rio de Janeiro, com o intuito de construir uma 

matriz de dados que permita identificar quais instituições possuem currículos mais 

inovadores em relação a oferta de conteúdos e práticas de Atenção Primária; 

b) Dados referentes aos Cursos de Fisioterapia do Município do Rio de 

Janeiro obtidos através de consulta ao portal do Ministério da Educação; 

c) Documentos obtidos junto aos coordenadores de curso acerca do mesmo 

e/ou das disciplinas ou módulos que incluam conteúdos e/ou práticas de APS. 

            A partir da análise documental foram contactados todos coordenadores dos 

Cursos de graduação em Fisioterapia do Município do Rio de Janeiro que não se 

enquadravam nos critérios de exclusão. As entrevistas com coordenadores 



 
 

versaram principalmente sobre os avanços obtidos e os obstáculos enfrentados no 

processo de inovação curricular. 

Para a seleção das IES que participaram da coleta de dados primários foram 

definidos alguns critérios de exclusão:  

1) IES que tenham obtido conceito menor que 2 no ENADE 2010 (que não se 

qualificam como bons casos de estudo sobre o currículo pela provável escassa 

qualidade); 

2) IES que possuam gestores do curso de graduação em Fisioterapia com menos 

de seis meses de coordenação (que provavelmente não tiveram tempo suficiente 

para absorver todas as competências da função). 

3) IES que tenham o curso de graduação em Fisioterapia iniciado a partir de 2011 

(pois se trata de um curso muito recente ao qual inviabilizaria uma investigação 

sobre as práticas de estágio supervisionado curricular) 

 

6.3.2 Dados Primários 

 

Nas pesquisas qualitativas a definição de critérios segundo os quais serão 

selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo 

primordial, pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das 

quais será possível construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do 

problema estudado (DUARTE 2002). 

Como fontes de dados primários foram convidados a participar os 

coordenadores de onze cursos de graduação em Fisioterapia que não se 

enquadraram nos critérios de exclusão propostos no estudo. A idéia de entrevistar 

os gestores acadêmicos decorre da necessidade de se aprofundar os 

conhecimentos pertinentes ao estudo, com o intuito de adquirir informações não 

informadas nos dados secundários obtidos, como por exemplo, dados que permitam 

analisar a oferta de estágio em APS, tal como os cenários em que os mesmos são 

oferecidos e as diferentes percepções dos mesmos em relação ao objeto do referido 

estudo.  

 

 

 

 



 
 

6.4 COLETA DOS DADOS 

 
            Nas pesquisas qualitativas os dados podem ser obtidos a partir de várias 

abordagens metodológicas como análise documental, entrevistas individuais ou em 

grupos e as observações (AGUIAR, 2004). Os dados secundários foram coletados 

através de consultas a documentos nos websites do Ministério da Educação, das 

instituições de Educação Superior participantes e preenchida uma matriz (Anexo VI) 

que inclui o Nome da Instituição de Ensino Superior, natureza jurídica, ano de início 

e do reconhecimento, duração do curso, disponibilidade de vagas, disciplinas ou 

módulos que incluam a Atenção Primária, a carga horária destas, e os cenários em 

que ocorrem.  

            Para identificar as possíveis disciplinas ou módulos que se voltem para a 

temática da APS ou incluam-na foram selecionadas palavras-chave como: Saúde 

Pública, Saúde Coletiva, Fisioterapia Preventiva, Saúde da Família, Atenção 

Primária, Sistema Único de Saúde. Tais palavras-chave poderão ser encontradas 

tanto no enunciado das disciplinas quanto em seu conteúdo programático.  

Para coletar dados primários foram realizadas entrevistas individuais 

gravadas utilizando um roteiro semi-estruturado (Anexo IV). A entrevista semi-

estruturada tem a vantagem de propiciar um diálogo entre o pesquisador e o 

entrevistado, deixando o entrevistado à vontade; não influenciando nas respostas 

(COSTA e COSTA, 2011). 

Serapioni (2000) defende o uso deste método visto que durante a entrevista, 

frequentemente emergem relações entre variáveis, motivações e comportamentos, 

inclusive alguns inesperados, que não surgiriam utilizando um questionário 

estruturado. Minayo (1996) corrobora com os demais autores citados quando afirma 

que: 
“A entrevista como fonte de informação fornece dados que se referem ao 
indivíduo entrevistado que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a 
realidade que vivencia e que os cientistas sociais costumam denominar 
“subjetivos” (...) Constituem uma representação da realidade: idéias, 
crenças, maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir, 
maneiras de atuar (...), razões conscientes ou inconscientes de 
determinadas atitudes e comportamentos.” 

 

A entrevista é considerada uma modalidade de interação entre duas ou mais 

pessoas. Portanto, entrevistar é uma forma de interagir socialmente que valoriza o 

uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por meio da 



 
 

qual os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade que os cerca 

(FLICK, 2002; JOVECHLOVITCH e BAUER, 2002 apud FRASER e GONDIM, 2004). 

As entrevistas com os coordenadores dos cursos de graduação em 

Fisioterapia selecionados foram realizadas em uma única oportunidade, sendo 

agendadas previamente após a assinatura do Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido (Anexo III), para gravação e uso das informações obtidas. O roteiro de 

entrevista foi pré-testado com um coordenador de curso de graduação da área de 

saúde de outro município a fim de identificar entraves ou ambigüidades das 

questões. 

Para registro das informações obtidas na entrevista será utilizado um micro-

gravador digital. 

O roteiro de entrevista desta pesquisa foi elaborado com o intuito de 

aprofundar a coleta sobre atividades concretas realizadas bem como percepções 

referentes a formação profissional em fisioterapia, com enfoque principal na Atenção 

Primária à saúde, e como ocorre a negociação da inclusão e avaliação de tais 

conteúdos e práticas no currículo.  

Na ocasião da entrevista foi solicitado acesso a documentos referentes ás 

atividades mencionadas que incluam conteúdos e/ou práticas relativos à APS. 

O projeto referente a esta pesquisa foi submetido à banca de qualificação e 

ao Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá sendo devidamente aprovado.  

 

6.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com a realização das entrevistas, foi realizada a transcrição das gravações e 

a organização do texto. Após isso, a análise e a interpretação dos dados foram 

realizadas através da análise de conteúdo pelo método de análise das categorias 

(BARDIN, 2002). 

  Portanto, foram criadas categorias analíticas para interpretação de dados 

primários, que seguirão a seguinte ordem: Currículo e Diretrizes Curriculares 

Nacionais; diversificação de cenários de ensino-aprendizagem e estágio 

supervisionado e mercado de trabalho e perfil do egresso; 

A análise de conteúdo é uma técnica para estudar comunicação humana de 

maneira objetiva e sistemática, auxilia na identificação das intenções e outras 

características dos comunicadores, revelarem atitudes, interesse, crenças e valores 



 
 

dos grupos, identificarem o foco de atenção das pessoas e grupos e descrever as 

atitudes e respostas aos meios de comunicação (GIL, 2009b). 

A análise de conteúdo pode ser definida como: “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN, 2002)”. 

A análise e interpretação de dados na pesquisa qualitativa é um processo que 

se dá ao mesmo tempo com a coleta de dados. Quando se inicia a primeira 

entrevista, a observação e a leitura de um documento iniciam-se a análise (GIL, 

2009a). 

Uma grande parte dos autores refere-se à análise de conteúdos como um 

método de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e 

objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao 

seu contexto social (BAUER, 2002 apud CAREGNATO e MUTTI, 2006). 

Bardin (2002) explica o método de análise das categorias como uma forma de 

desmembrar o texto em unidades segundo reagrupamento analógico, permitindo 

classificar os elementos de significação constitutivas da mensagem. Gil (2009) e 

Nogueira-Martins e Bógus (2004) complementam dizendo que para classificar os 

elementos em categorias é preciso identificar o que eles têm em comum, permitindo 

seu agrupamento. 

 
“A tarefa de análise implica [...] a organização de todo o material, dividindo-o 
em partes, relacionando essas partes e procurando identificar tendências e 
padrões relevantes. Em um segundo momento, essas tendências e padrões 
são reavaliados, buscando-se relações e inferências em um nível de 
abstração mais elevado (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004).” 

 
Os dados secundários foram analisados através da categorização dos 

indicadores presentes na matriz de dados construída, buscando relações que 
permitam inferir o grau de inovação do ensino da Atenção Primária em suas 

estruturas curriculares. Para tanto, será utilizado o método de análise documental. 

O roteiro de análise de dados secundários pode ser visualizado no Anexo V. 

A análise de documentos é um método de pesquisa muito interessante no 

universo dos estudos em ciências sociais, pois permite realizar reconstruções que 



 
 

podem evitar o esquecimento de fatos importantes ou deformações nos 

acontecimentos passados (POUPART et al., 2008). 

Ela apresenta algumas vantagens em relação a outros métodos qualitativos, 

pois tende a eliminar a influência do pesquisador sobre o objeto de estudo. Ao 

contrário, uma importante desvantagem seria justamente a falta de domínio do 

pesquisador sobre este instrumento. 

A análise documental deve ser iniciada a partir da coleta de documentos 

pertinentes ao assunto que se deseja estudar, respeitando as seguintes etapas 

neste processo: uma análise preliminar que inclui o exame e a crítica dos 

documentos, respeitando o contexto em que o mesmo se insere; a identificação do 

ou dos autores e sua representatividade; a autenticidade e a confiabilidade do texto 

no que se insere a qualidade de informação transmitida tal como a procedência do 

documento; a natureza do texto (jurídica, médica, teológica...); a compreensão dos 

conceitos-chave e da lógica do texto e por final a etapa de análise e interpretação de 

todas as partes descritas acima após sua união (POUPART et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 RESULTADOS 

 

Segundo informações obtidas no site e-MEC do Ministério da Educação 

(2012), existem 16 instituições de nível superior (IES) situadas no município do Rio 

de Janeiro que ofertam o curso de graduação em Fisioterapia. Durante pesquisa nos 

websites das 16 IES, pode-se comprovar que em duas o curso de não estava mais 

sendo ofertado, sendo, portanto, excluídas deste estudo. Outras duas tiveram o 

conceito menor que dois no Exame Nacional do Ensino Superior (ENADE), enquanto 

que em uma instituição o coordenador de curso possuía menos de seis meses de 

coordenação, e em outra o curso fora iniciado a menos de dois anos sendo estes 

critérios de exclusão do presente estudo.  

Portanto, participaram do presente estudo 10 IES (seis universidades, duas 

faculdades, um centro universitário e um instituto técnico), sendo duas públicas (que 

oferecem 148 vagas) e oito privadas (que oferecem aproximadamente 2.852 vagas) 

anuais, devidamente autorizadas para funcionamento, assim localizadas no 

município do Rio de Janeiro: quatro na zona oeste; uma da zona sul; uma no centro 

e quatro na zona norte (ver figura 1). Três destas IES possuem mais de um campi 

no território estudado, porém para coleta de dados primários apenas um campus por 

IES foi incluído na pesquisa, por amostragem aleatória. 

 
FIGURA 1. Localização das IES no Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: www.encontrario.com.br (2012) 



 
 

 Foram analisadas as grades curriculares dos dez cursos observando um 

roteiro pré-estabelecido com os seguintes dados: nome do curso, natureza jurídica, 

ano de início do curso, reconhecimento e bases legais, duração do curso, carga 

horária mínima, número de vagas por turno, conceito ENADE e disciplinas contendo 

Atenção Primária (ver anexo VI). Em quatro cursos foi possível obter, por meio dos 

entrevistados, acesso aos projetos pedagógicos de curso (PPC). 

Foram realizadas dez entrevistas, com os coordenadores dos cursos 

escolhidos, aplicando roteiro de entrevistas semi-estruturado (Anexo IV) previamente 

elaborado com questões que oferecessem liberdade para o informante se expressar, 

e o pesquisador aportar novos questionamentos mediante inferências que por 

ventura surgissem no processo (TRIVIÑOS, 1987; TURATO, 2003). O roteiro contém 

dois blocos de perguntas: o primeiro, com três questões, caracteriza o entrevistado 

em relação ao tempo de formação, tempo de docência e chegada à coordenação do 

curso; o segundo, com oito questões, enfoca o currículo e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a formação em Atenção Primária à Saúde e a Estratégia Saúde da 

Família, o estágio curricular e a preceptoria, bem como o perfil do egresso e as 

perspectivas do entrevistado sobre mercado de trabalho. 

Cada entrevista foi realizada em uma única ocasião, nas próprias 

coordenações de cursos das IES participantes, e foram gravadas através de 

microgravador digital, com duração variando entre vinte a cinqüenta minutos. As 

mesmas foram precedidas de esclarecimento quanto aos aspectos éticos e legais, 

garantindo-se o anonimato, em conformidade com a Resolução CNS 196/96 sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos, após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III), pelo pesquisador e entrevistado, em 

duas vias de igual teor, ficando uma em posse do entrevistado e outra com o 

pesquisador. A todos foi solicitada cópia do PPC. 

 
7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 Foram entrevistados 10 coordenadores de cursos de Fisioterapia, sendo 

quatro do sexo feminino e seis do sexo masculino. Sete possuem o título de mestre 

e três são doutores. Em relação ao tempo de coordenação (Quadro 2) a média foi de 

3 anos e nove meses, e o tempo de docência no ensino da Fisioterapia obteve uma 



 
 

média de onze anos. Apenas dois entrevistados possuem formação em alguma área 

voltada para a saúde pública.  

 Para a apresentação dos resultados desta pesquisa, sem ferir o acordo 

firmado no TCLE, os nomes das IES pesquisadas permanecerão em sigilo, sendo 

estas identificadas por números, assim como seus respectivos coordenadores de 

curso. (ver Quadro 1) 
 
QUADRO 1. Caracterização dos coordenadores entrevistados quanto ao ano de graduação 
e tempo de docência/gestão 

 

 
* Numeração aleatória, não condiz com a codificação presente nas falas dos entrevistados. 
E – especialização; M – mestrado; D – doutorado. 
 

Como podemos observar dois participantes do estudo apresentam menos de 

5 anos de tempo de docência; outros dois de 5 a 10 anos e por fim, outros seis com 

10 anos ou mais. A maioria (seis) apresentou mais de dois anos de coordenação de 

curso, enquanto que quatro apresentaram tempo menor.   
 
7.2 ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS  

 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas foi realizada através da Análise 

de Conteúdo, conjunto de técnicas de análise que, visa inferir conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção de mensagens (RICHARDSON, 1999). 

Ela é dividida, segundo Bardin (1977), em três fases: pré-análise; exploração do 

material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. No presente 

estudo, na primeira fase foi realizada a organização e conferência dos dados 

coletados sob a forma de transcritos de entrevistas e documentos. Em seguida 

IES SEXO TÉRMINO 
GRADUAÇÃO 

E M D TEMPO DE 
COORDENAÇÃO 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

1 F 1990 - X - 3 anos 10 anos 
2 M 2005 - X - 1,5 ano 2 anos 
3 F 2000 - - X 1,4 ano 10 anos 
4 M 2001 - X - 6 anos 9 anos 
5 M 2000 - X - 3 anos 7 anos 
6 M 1997 - X - 11 meses 15 anos 
7 F 2008 - X - 4 anos 4 anos 
8 M 2001 - - X 1,5 anos 11 anos 
9 M 1997 - - X 6 anos 25 anos 
10 F 1989 - X - 2 anos 18 anos 



 
 

caracterizou-se a leitura longitudinal das entrevistas, com a codificação e 

classificação dos temas (TRIVIÑOS, 1987). A codificação buscou a transformação 

organizada dos dados brutos por meio de recortes e agregação buscando uma 

representação do conteúdo (BARDIN, 1977).  

Em seguida foi realizada a categorização dos recortes, que segundo Minayo 

(1994, p.70) representa construir “um conjunto que abrange elementos ou aspectos 

com características comuns ou que se relacionam entre si”. Os temas pertinentes a 

cada categoria podem ser visualizados no quadro 3. Emergiram três categorias 

analíticas: 

1. Currículo e Diretrizes Curriculares Nacionais  

2. Diversificação de cenários de ensino-aprendizagem e estágio supervisionado 

3. Mercado de trabalho e perfil do egresso 

 
QUADRO 2. Temas relacionados a cada categoria identificada. 

 

CATEGORIA TEMAS 
Currículo e Diretrizes 
Curriculares Nacionais 

A concepção de um novo curriculo 
Novas metodologias de ensino-aprendizagem e as atitudes de 
docentes e discentes 
Práticas de ensino em Atenção Primária à Saúde 

Estágio supervisionado e 
diversificação de cenários 
de ensino-aprendizagem 

Parcerias Institucionais e Cenários de ensino-aprendizagem 
A articulação entre teoria e prática 
O estágio em Atenção Primária 
Estágio em APS: dificuldades na implementação e acesso 

Mercado de trabalho e 
perfil do egresso 

Diversidade regional da atuação do fisioterapeuta 
O mercado de trabalho e a formação generalista 
Competências e prática profissional 
O SUS como área de atuação para fisioterapeutas 
Dificuldade de inserção e políticas de inclusão profissional na APS 

 

 A seguir, apresentamos os resultados de forma descritiva, obtidos através das 

entrevistas aos coordenadores dos cursos de graduação em fisioterapia do 

Município do Rio de Janeiro. A apresentação acompanha cada categoria elaborada 

através de análise preliminar do material. 

 
7.2.1 O currículo e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 

Fisioterapia foram instituídas para definir os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação de fisioterapeutas, com o objetivo de organizar, 



 
 

desenvolver e avaliar os projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em 

Fisioterapia das Instituições de Ensino Superior (IES). 
 Uma característica das DCN na área da saúde foi orientar as IES para a 

formação de recursos humanos que atenda as necessidades do SUS. Todos os 

entrevistados alegam compartilhar desta posição afirmando que a formação dos 

alunos deve estar voltada para a saúde da população e atender o sistema de saúde 

vigente: “a formação em fisioterapia deve sem dúvida estar voltada para a 

participação do egresso no SUS, pois é uma realidade (3).” 

 

7.2.1.1 A concepção de um novo currículo 
 

Mudanças curriculares para atender as DCN vêm sendo realizadas por nove 

IES participantes deste estudo. Os currículos resultantes são bastante 

diversificados. Existem os que priorizam “metodologias mais ativas, com maior 

participação dos alunos (1)” e atenção integral e crescente aos níveis de saúde no 

decorrer do curso, outras mantém métodos tradicionais de ensino-aprendizagem, 

centrados no professor e nas aulas expositivas, ocasionando uma formação 

hospitalocêntrica, que se afasta das premissas das DCN. A adequação curricular às 

propostas das DCN vem sendo realizadas em velocidade variável, tomando-se como 

indicador o número de profissionais formados pela nova proposta curricular. Dos dez 

coordenadores entrevistados, apenas dois formaram turmas no currículo novo; dois 

informaram que seus cursos foram iniciados após as Diretrizes e que, por isso, ainda 

não têm egressos. Três cursos adotaram as modificações no primeiro semestre de 

2010, um afirmou ter iniciado em 2012 e dois disseram que estas modificações só 

serão implementadas em 2013, o que representa um retrocesso, visto que as DCN 

foram instituídas à mais de dez anos. 

Com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), os gestores 

de cursos de graduação em fisioterapia vem tendo que se adequar para se alinhar a 

esta nova realidade. Planejar e implementar um currículo não é uma tarefa fácil, 

segundo um coordenador “o currículo é vivo e precisa de constantes ajustes (1).” 

Seguindo recomendação do Ministério da Educação várias IES formaram os NDE 

(Núcleo Docente Estruturante), com a responsabilidade de realizar estas 

adequações curriculares e dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) de forma a 

se “aproximarem das normatizações das Diretrizes (3).” 



 
 

Oito coordenadores afirmaram que seus cursos possuem NDE, instâncias 

estas responsáveis pelas modificações nos currículos e PPC e ativas para apoiar 

ajustes quando necessários. Um coordenador não mencionou a existência de um 

NDE, sendo que os ajustes foram realizados por “todos os coordenadores, não só o 

de fisioterapia, a direção da faculdade a CPA (Comissão Própria de Avaliação) e os 

gestores administrativos, pedagógicos e o próprio colegiado (6).” 

 Um entrevistado informou haver elaborado sozinho o PPC, visto que, sendo 

os professores, horistas “só o coordenador tinha vínculo de quarenta horas não 

havia muito com quem discutir (9).” Neste caso, após a criação do NDE o projeto foi 

revisto.  

Problemas na implementação do novo currículo foi um tema abordado por 

outros dois coordenadores. Um deles informou que o currículo ainda não foi 

implementado, pois “a burocracia interna é muito grande (10)”, no entanto, o projeto 

para adequar o mesmo às DCN já existe. Para o outro a implementação é parcial 

visto que “ainda existe toda uma questão de organização da faculdade que não dá 

para implementar tudo em termos administrativo e financeiro do processo (2).”  

Em relação às modificações propostas pelas DCN, a carga horária do curso 

que durava quatro anos (mínimo de oito períodos) passou a contar com cinco anos e 

dez períodos. Todos os entrevistados afirmaram que seus cursos se adaptaram para 

a formação em cinco anos, tendo sido mencionada o parecer CNE/CES Nº 213/2008 

que “mudou a carga horária dos cursos de fisioterapia, obrigando a integralização 

em 5 anos para os cursos que tinham que ter acima de 4.000 horas (1)”, porém, em 

consulta ao website do Ministério da Educação (MEC) um dos cursos, mesmo tendo 

um currículo de cinco anos, possui carga horária inferior a recomendada. 

A mudança de carga horária e a integralização do currículo em cinco anos foi 

alvo de forte resistência discente segundo quatro coordenadores, pois “todo aluno 

quer se formar no menor tempo possível, ele acha que está pagando mais e ele não 

vê que é uma imposição do MEC e do mercado (6).” 

Nove coordenadores identificam mudanças significantes em seus currículos 

após as DCN. Um citou a flexibilização e a integralidade concernida ao currículo do 

curso, com o objetivo de “organizar melhor a vida acadêmica do aluno e permitir 

uma melhor flexibilização curricular (pesquisa, extensão, disciplinas optativas) (1).” 

As Diretrizes fomentam a formação generalista que busca superar o modelo 

biomédico, tecnicista para ampliar o olhar sobre o processo saúde-doença 



 
 

permitindo que o egresso possa atuar “da educação e promoção à alta 

complexidade em hospitais de referência (1).” Esta problematização é extremamente 

interessante a partir do momento que propicia ao futuro profissional “um olhar 

diferenciado sobre a doença, ou seja, não só se cura a doença mais sim se previne 

(3).” Outro entrevistado concorda e aponta que todos os cursos devem buscar a 

formação de um profissional generalista com o intuito de atender a todos os níveis 

de atenção à saúde: 

 
“Uma das propostas das DCN e que implementamos em nosso currículo foi 
a inclusão de disciplinas que contemplassem todas as áreas de atenção à 
saúde para uma formação mais generalista” (3). 

 

Para quatro coordenadores a inclusão de disciplinas que aprofundassem a 

prática da fisioterapia na área de Atenção Primária foi um dos legados das DCN, 

com destaque para a “ampliação em relação à carga horária e ampliação das 

disciplinas optativas para ampliar esta visão (6).” A inclusão de disciplinas foi 

também mencionada por outro coordenador como a causa da formulação de um 

“currículo híbrido, onde o aluno consegue passar por todos os ciclos de vida e por 

todas as questões de atenção básica, secundária e terciária (2). 
 

“Uma modificação marcante foi o sistema único de saúde, uma atenção ao 
sistema único de saúde, um conteúdo voltado também para a fisioterapia 
preventiva” (9). 
 

Embora o gestor da IES 2 tenha adotado um tom otimista, informando que a 

implementação de novas disciplinas “englobou todas as competências específicas e 

também gerais da fisioterapia, a questão da atenção básica, das metodologias 

ativas, passando para um currículo mais integrador e com a preocupação de colocar 

o projeto pedagógico de acordo com as DCN (2),” tantas modificações são difíceis 

de assimilar em um primeiro momento, mesmo porque “quando você concebe o 

curso, concebe a matriz, você imagina que vai acontecer de uma forma e na 

implantação você identifica os erros (1).” Para o entrevistado da IES 2 a avaliação 

desta implantação é difícil de se realizar até mesmo porque não há “muita produção 

teórica falando de como fazer avaliação  dentro destas propostas inovadoras.” 

Portanto, para outros três coordenadores a avaliação das novas abordagens 

curriculares vem sendo realizada através das reuniões do NDE e da CPA (3).” 



 
 

Destaca-se uma mudança na oferta dos cursos: a inclusão de disciplinas e 

atividades extensionistas no âmbito da rede pública de saúde e da APS. Todas as 

dez matrizes curriculares e respectivas ementas das disciplinas analisadas incluíam 

disciplinas obrigatórias voltadas para APS.  

Para um dos entrevistados a inclusão de novos eixos curriculares, como o 

eixo humanístico (também incluído em outras duas IES) são importantes, pois 

mostram para o aluno “o SUS, a introdução do que é e como funciona, a legislação, 

as partes mais aplicadas como a Saúde da Família [...], então é ali que ele consegue 

visualizar que prevenção é muito melhor do que tratar” (8). Para outro entrevistado a 

inclusão de um eixo de educação permanente em saúde foi a solução para o 

alinhamento curricular às Diretrizes: “Desta forma nós cobrimos toda parte de 

política e o cenário de saúde pública [...] porque ele traz o aluno para esta realidade 

que é o SUS e o que está acontecendo [...] políticas novas e práticas novas (1).” 

Temas como a humanização em saúde e da resolutividade do sistema de 

saúde, incluídos no currículo, foram apontados pelo coordenador da IES 1, como 

fatores fundamentais para agregar desenvolvimento profissional ao egresso, 

mostrando que isso era “um diferencial do nosso currículo na formação em APS (1).” 

Para isso, foi anexado um eixo curricular sobre educação e promoção da saúde, 

com disciplinas do primeiro ao quinto período englobando assuntos pertinentes às 

políticas e práticas em APS. 

Quando indagados sobre a participação da APS em seus currículos nove 

coordenadores afirmaram a importância de que o aluno perceba a necessidade 

desta área de atuação, principalmente com os avanços na cobertura do Programa 

Saúde da Família no município do Rio. Para um deles as DCN devem ser cumpridas 

para que “nós tenhamos uma visão mais prevencionista [...] onde o aluno passa por 

todo um processo de atividades prevencionistas (7).” Dois coordenadores 

identificaram a necessidade de inclusão da disciplina e do estágio em Fisioterapia 

em Saúde da Família, que serviria para “fazer com que os alunos se aproximem da 

realidade comunitária e dos seus problemas [...] atingindo um saber a mais para 

tentar sanar o problema desta população (3).”    

Após analisar as grades de disciplinas e respectivas ementas das dez IES 

participantes do estudo, pode-se observar as disciplinas que se relacionavam 

parcialmente ou totalmente à temática da saúde pública/APS e sua carga horária 

(ver quadro 3). A busca por estas disciplinas incluiu a menção à prevenção nas 



 
 

ementas, a menção à Saúde Pública e Atenção Primária no nome da disciplina e 

menção à prática voltada para grupos populacionais e ciclos de vida. Nos 

documentos analisados, de caráter público, não há menção à oferta de atividades 

práticas nas disciplinas. 

 
QUADRO 3. Disciplinas potencialmente afins à temática da Atenção Primária à Saúde nos 
cursos pesquisados  
 
IES Disciplinas CH Disciplinas CH 

1 Aproximação do campo da saúde 54 h Criança adolescente e sociedade 27 h 

Educação e promoção da saúde 54 h Mulher e sociedade 27 h 

Humanização em Saúde 54 h Homem, sociedade e população trabalhadora 27 h 

Gestão e controle social 54 h Inclusão social e acessibilidade 54 h 

Epidemiologia e bioestatística 54 h Idoso, família e sociedade 27 h 

Saúde da mulher 54 h Corpo e sociedade 27 h 

Saúde do homem e da população trabalhadora 81 h Saúde do idoso 54 h 

Saúde da criança e do adolescente 54 h Estágio em fisioterapia I 108 h 

Fisioterapia comunitária 54 h   

 

2 
 

Vivência profissional em Saúde Coletiva 60h Prática investigativa na saúde do trabalhador 60 h 

Bases sócio-antropológicas da saúde 30 h Prática investigativa na saúde da mulher e do 
homem 

60 h 

Epidemiologia e bioestatística na pesquisa em 
saúde 

60 h Prática investigativa na saúde do idoso 60 h 

Prática investigativa em saúde da família 60 h Estágio em fisioterapia na saúde comunitária 
e atenção básica 

200 h 

Prática investigativa na saúde da criança e do 
adolescente 

60h   

 

3 Fisioterapia na saúde da família 36 h Fisioterapia na saúde do homem 36 h 

Fundamentos da epidemiologia 36 h Fisioterapia na saúde do trabalhador 76 h 

Meio ambiente e sustentabilidade 36 h Fisioterapia na saúde do idoso 36 h 

Fundamentos socioantropológicos da saúde 36 h Fisioterapia na saúde da criança 116 h 

Tópicos regionais em Fisioterapia 73 h Prática supervisionada - Estágio I 168 h 

 

4 Saúde pública e vigilância sanitária 40 h Atenção à saúde 40 h 

Políticas públicas de saúde 40 h Estágio em atenção básica 120 

Saúde da Família 60 h   

    

5 Estudos Sócio-Antropológicos 80 h Estágio Supervisionado em Atenção Básica 80 h 

Epidemiologia 80 h Fisioterapia na Saúde do Idoso 80 h 

Fisioterapia na saúde da criança 90 h Prática Assistida 40 h 

Fisioterapia Preventiva 80 h Responsabilidade Social e Ambiental 80 h 

Fisioterapia em Saúde Pública 80 h   

 

6 Saúde Ambiental e Ecologia 60 h Epidemiologia 40 h 

Políticas de Saúde 40 h Estágio I 80 h 

Fundamentos da Saúde Coletiva 40 h Fisioterapia Preventiva 40 h 



 
 

 

7 Fundamentos Sócio- Antropológicos 40 h Epidemiologia Clínica 60 h 

Políticas Públicas e Terceiro Setor 40 h Educação para saúde e Meio Ambiente 40 h 

Responsabilidade Social e Desenv. Sustentável. 40 h Fisioterapia em Saúde Pública 60 h 

Fisioterapia do trabalho 40 h   

    

8 Sociedade, Direito e Cidadania  40 h Integralidade em Saúde  
 

80 h 

Fisioterapia na Saúde do Idoso  40 h Fundamentos Sócio-Antropológicos 40 h 

Fisioterapia na saúde da mulher 80 h Fisioterapia na saúde da criança 80 h 

Estágio Supervisionado I 120 h   

    

9 Introd a saude coletiva 40 h Fisioterapia preventiva 40 h 

Fisiot atec basic a saud 40 h   

    

10 Saúde Coletiva  75 h   

 

Em relação à carga horária destinada a estas disciplinas, seis entrevistados 

consideram atualmente suficiente para a formação do egresso no âmbito da APS, 

dois acham insuficiente, mas entendem que daria uma “base” para o aluno; apenas 

reconheceu a carga horária oferecida como insuficiente, argumentando que naquele 

momento a APS não era a prioridade do curso. Ao compararmos a carga horária em 

APS com a carga horária das disciplinas práticas realizadas em outros níveis de 

atenção à saúde, podemos observar que a mesma é reduzida (ver gráfico 1, p. 64), 

embora em duas matrizes curriculares as disciplinas com conteúdos de APS 

estavam presentes em pelo menos oito dos dez períodos letivos, mostrando maior 

aproximação com as DCN. 

Em relação ao estágio supervisionado, nove cursos apresentam estágio em 

atenção primária e um não oferece tal oportunidade. Tal ausência foi confirmada 

durante as entrevistas com os coordenadores, sendo que um informou que seus 

alunos, embora devam passar por alguma unidade pública de saúde no estágio, não 

tem a “obrigatoriedade em realizar estágio em atenção básica, no entanto, se eles 

quiserem fazer não tem problema (7).” 

Chamou a atenção um comentário de um dos entrevistados a respeito da 

inclusão da APS no currículo de seu curso, onde afirmou que: “O que a gente incluiu 

de APS a gente faz como atividades integradas e extensionistas, que ainda não está 

no nosso currículo que ainda não foi reformulado (10).” Isso mostra que a partir do 

momento que as IES não oferecem quantidades suficientes de atividades em APS 

nem normatizam as mesmas, se distanciam do que é preconizado pelo MEC. 



 
 

GRÁFICO 1.  Percentual da carga horária destinada às disciplinas nas IES. 

 
*Não foram computadas as disciplinas optativas 

 

Em suma as DCN foram implementadas parcialmente nos currículos dos nove 

dos dez cursos pesquisados, com graus e velocidade variados. Em dois cursos o 

alinhamento ao que é preconizado nas DCN foi mais evidenciado, incorporando 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, redistribuição da carga horária das 

disciplinas em níveis crescentes de complexidade e instituição do estágio em APS 

como obrigatório. Mesmo assim, a carga horária das disciplinas voltadas para APS 

pode ainda estar bem aquém da necessária para formar um egresso 

adequadamente para esta área. Outros dois cursos também inovaram em relação às 

metodologias ativas, porém em um deles a quantidade de disciplinas voltadas para 

APS é relativamente pequena e não estabelecem relação entre si. No outro o 

estágio em AP ainda não foi concretizado no âmbito do SUS. 

Em um curso a quantidade de disciplinas em APS é relativamente pequena 

(180 horas), porém o possui estágio na Estratégia Saúde da Família com carga 

horária de apenas 60 horas (segundo o coordenador constam 120 horas na matriz 

curricular, porém só realizam 60 horas). Apenas um curso ainda não formulou 

adequações recomendadas pelas DCN. 
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7.2.1.2 Novas metodologias de ensino-aprendizagem e as atitudes de docentes e 

discentes 

 

As DCN demandam preparação pedagógica para que possam surtir efeito. 

Um dos braços institucionais, responsáveis pelo sucesso destas implementações é o 

seu corpo docente. 

Todos os entrevistados apontaram dificuldades para se adequar as DCN no 

que diz respeito à capacitação de seu corpo docente, principalmente no que tange o 

ensino da APS, pois, segundo um dos coordenadores, “ainda carregamos o histórico 

reabilitador na nossa bagagem de conhecimentos e de ensino (3).” 

Apareceram em três depoimentos resistências por parte dos docentes, 

decorrentes da falta de formação. 

 
“[...] porque nós fisioterapeutas não somos influenciados, não temos 
capacitação pedagógica em nossa formação, então você trabalha com um 
instrumental pedagógico que você não foi preparado e quando isso foge do 
tradicional se torna ainda mais difícil” (1). 

 

No entanto, dois coordenadores afirmaram que vem desenvolvendo 

capacitações com seus professores com o objetivo de formar, pedagogicamente 

falando, profissionais capazes de atender a esta demanda. Para um deles, como o 

curso foi iniciado depois da homologação das diretrizes, a capacitação docente logo 

foi iniciada, buscando apoio de especialistas, sendo realizada de forma permanente 

para que os professores possam ir se adaptando às novas propostas: 

 
“No início do curso nós nos auto capacitamos e procuramos consultores que 
nos ajudassem mais os professores que chegaram não tinham formação 
pedagógica para ensinar nesta nova modalidade” (1). 
 

 Uma das IES pesquisadas tem um programa de incentivo à qualificação 

docente chamado PIQ, onde “os professores podem se capacitar nas novas 

metodologias de ensino através de aulas pela internet (web aulas) (3).” Além disso, 

também foi informado que os docentes podem receber bolsas de pós-graduação 

strictu sensu através de um programa de meritocracia (também vinculada ao PIQ).   

A dificuldade de identificar professores aptos a desenvolver novas atividades 

sofre influência da formação tradicional, que contemplava um profissional voltado 

para a atenção secundária e terciária, ocasionando baixa demanda, pelos egressos, 



 
 

por cursos de especialização e mestrado (menos ainda de doutorado) em Atenção 

Primária. Somente com a resolução do COFFITO Nº. 363/2009 de 20 de maio de 

2009 a fisioterapia em saúde coletiva passou a ser considerada uma especialidade, 

ou seja, sete anos após as DCN serem instituídas. Nas palavras de um dos 

coordenadores, “os próprios docentes tem dificuldades em fazer o papel deles como 

fisioterapeutas nos PSF, imagina então em sala de aula (4).” 

Segundo outro coordenador espera-se que a instituição procure formas de 

“capacitar continuamente os professores envolvidos nas disciplinas de atenção 

primária para a formação de um egresso que realmente consiga ser diferenciado 

nesta área (3),” já que a grande maioria dos docentes não possuem vivência na 

APS. 

Mudanças de atitude docente não ocorrem espontaneamente. Um dos 

entrevistados enfatizou a importância dos professores estarem envolvidos com 

associações de ensino e pesquisa: “Os professores do colegiado que estão mais 

inseridos junto a formulação das metodologias de ensino e a reformulação do 

currículo, sempre procuram os encontros da ABENFISIO (2).” 

 A atuação profissional não dependeria apenas das atribuições práticas 

adquiridas no decorrer do curso, mais sim de um conjunto de questões que 

envolvem todo o processo de formação do egresso tal como a participação ativa, a 

responsabilização, a autonomia e as propostas de educação permanente 

envolvidas, ou seja, a nova formação deve fomentar a idéia de que o aluno “não é 

aquele aluno que só ouve, mais sim que produz o tempo todo (1).” 

Três coordenadores comentaram a importância de materializar metodologias 

mais ativas “com prevalência da problematização ao qual requer uma participação 

intensa do aluno nas propostas de ensino (1).” Estas propostas devem ser capazes 

de trazer o alunado à participação nos processos de aprendizagem tornando-o mais 

independente dentro das premissas do curso. Para isso, a inclusão de novas 

abordagens, como, por exemplo, “as disciplinas de práticas investigativas em que o 

aluno passa a ser o protagonista e não mais o professor (2)”, e de estudos 

orientados, que exigem do aluno maior participação ativa, estão sendo implantadas 

nas novas matrizes curriculares dos cursos.  

O coordenador da IES 3 afirmou que pelo menos uma disciplina por período 

apresenta atividade estruturada, que “é uma forma do aluno correlacionar a teoria 

com a prática através de visitas orientadas à instituições de saúde.” 



 
 

No entanto, seis entrevistados mencionaram o tema da resistência às 

mudanças curriculares, principalmente por parte dos alunos, por exemplo, em 

decorrência da implantação de metodologias ativas, que demandam mais 

participação discente. 

 
“a gente percebe por parte do alunado que alguns ainda apresentam 
resistência em relação às disciplinas de práticas investigativas em que o 
aluno passa a ser o protagonista e não mais o professor e ai alguns 
estranham, acham que o professor não quer dar aula” (2).   

Para um coordenador as mudanças já estão sendo bem assimiladas pelos 

alunos onde eles “percebem que a mudança é para melhor, principalmente na 

integralidade dos conhecimentos (8).” Esta concepção se assemelha com a do 

coordenador da IES 9 que apontou a maior flexibilidade ao aluno para escolher o 

que quer cursar: “o aluno é o responsável por montar a sua grade curricular (9).” 

 Além da adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, a 

participação política foi mencionada como contribuindo para o desenvolvimento de 

atitudes adequadas por parte dos alunos, por exemplo, em “fóruns discentes onde 

são discutidas situações que permitam melhorar o diálogo entre a coordenação e os 

alunos em assuntos como ensino, extensão, pesquisa, infraestrutura” (3) além de 

comissões e fóruns das instituições. 

  
“Nosso aluno participa do colegiado ativamente, participa da CPA 
(Comissão Própria de Avaliação), e opina sobre as decisões da direção e do 
curso nas reuniões discentes” (6). 
 

Oito entrevistados comentaram que percebem os alunos mais confiantes e 

interessados nos assuntos do curso quando os mesmos estão inseridos em outras 

atividades além das de ensino, como a pesquisa e a extensão, onde os alunos 

percebem que o curso fomenta a autonomia e a independência de pensamento, 

participando “com mais embasamento, com mais maturidade e sempre buscando 

resolver os problemas no diálogo (2)”, além de “se sentirem mais importantes, com 

um nível maior de responsabilização (3).” 

 Este raciocínio é complementado pelo gestor da IES (8) que acredita em uma 

interlocução muito melhor por parte deles. 

 

 

 



 
 

7.2.1.3 Práticas de ensino em Atenção Primária à Saúde 
 

A percepção da complexidade dos processos saúde-doença demanda novos 

métodos e cenários para o ensino-aprendizagem “o que suscita a aproximação entre 

a universidade, as comunidades regionais e o Sistema Único de Saúde (SUS), 

permitindo ao aluno vivenciar as diferentes nuances da realidade articulando teoria à 

prática (PPC curso 1)”. Para que isso ocorra é necessário uma formação que 

contemple tal realidade, “de forma a orientar o aluno para práticas mais 

prevencionistas (3).” 

O ensino da fisioterapia vem tomando novos rumos após a homologação das 

DCN. Para nove entrevistados o ensino da atenção primária é de fundamental 

importância na formação de um egresso generalista e na superação do paradigma 

reabilitador. Contudo, um coordenador afirmou que acha importante o ensino de 

APS e que isso provavelmente fará parte de futuras mudanças curriculares, porém, 

além de não condizer com a realidade do mercado de trabalho, faltam verbas e 

profissionais para que isso seja implementado em sua IES. 

Como já abordado, após as DCN as IES incluíram em seus currículos 

disciplinas voltadas à temática da atenção primária (ver tabela 4). Todas as IES 

pesquisadas possuem disciplinas em APS, sendo que três apresentaram, segundo 

análise dos documentos, currículos mais inovadores, com eixos temáticos que 

distribuem seqüencialmente a APS por vários períodos no decorrer do curso, 

enquanto as outras IES apresentam algumas disciplinas “isoladas” sem uma ligação 

lógica entre elas. Uma IES pesquisada apresentou apenas uma disciplina voltada 

para a APS, mostrando que seu currículo ainda não está alinhado com as diretrizes. 

Como exemplo de eixo da APS, o coordenador da IES 1 nos mostra que do 

“primeiro ao quinto período existe um eixo chamado educação permanente em 

saúde. Nele tem disciplinas que só trabalham no campo da teoria e prática da saúde 

pública (1)”, além da inclusão do estágio em atenção primária que ocorre no sexto 

período. O passar do aluno por estas disciplinas até o estágio torna-se interessante, 

pois: 

 
“[...] os alunos atuam desde o primeiro período com ações de educação e 
promoção em saúde e assim eles já chegam no sexto período praticamente 
dominando esta área. Então eles tem um acúmulo na área de saúde pública 
de seis períodos, que se torna bastante interessante” (1). 
 



 
 

 Quando perguntados se existia menção à Estratégia Saúde da Família (ESF) 

no currículo do curso, todos os entrevistados responderam de forma positiva, 

informando que a ESF era enfocada de diferentes modos: para dois coordenadores 

o tema é abordado na disciplina Fisioterapia em Saúde da Família e no decorrer das 

outras disciplinas em APS; oito coordenadores afirmaram que o tema é mencionado 

nas disciplinas de APS e que não possuem disciplina específica de saúde da família. 
  

“Temos o estágio em atenção básica, a disciplina de políticas de saúde, 
fundamentos da saúde coletiva, mais uma disciplina específica de saúde 
da família nós não temos. O tema é abordado em políticas de saúde” (6).  
 

Para o gestor IES 5 “o tema é abordado dentro da disciplina de fisioterapia em 

saúde pública e no estágio em AB (5).” outro coordenador aponta que a APS é 

evidenciada também em disciplinas com metodologias mais ativas como as de 

práticas assistidas (ou práticas investigativas): “nós temos a disciplina de Práticas 

Investigativas em Saúde da Família onde são realizadas várias dinâmicas com os 

alunos na comunidade (2).” O coordenador da IES 7 afirma que no primeiro período 

o aluno já vivencia o SUS na disciplina de Introdução à Fisioterapia onde “ele vai 

fazer, dentro das atividades que são oferecidas, duas visitas técnicas: a primeira é 

para conhecer o SUS, onde ele visita os postos de saúde para ver como funciona [...] 

(7)”. Oito gestores informaram que a ESF é abordada nas disciplinas de estágio 

supervisionado curricular, porém, somente sete apresentam estágio prático em APS. 

Para outro coordenador “a inclusão da disciplina de Fisioterapia na Saúde da 

Família, e a realização do Estágio I em Posto de Saúde da família (3)”, foi de 

fundamental importância para a inclusão do aluno no ambiente comunitário, e 

atendeu as recomendações das Diretrizes. 

Importante informar que um coordenador, ao ser indagado se existia no 

currículo alguma disciplina voltada para a temática Saúde da Família, afirmou que “a 

entrevista o chamou a atenção que para adequações futuras, seria importante 

colocar na grade o Programa Saúde da Família (6).” 
Uma prática um tanto interessante e ao mesmo tempo controversa na 

tentativa de “criar” estágio em APS é apontado pelo gestor da IES 5. Ele afirma que 

“tem um projeto interessante onde a professora de saúde pública ajuda a organizar o 

estágio em atenção básica, onde foi instituído o modelo do SUS na clínica escola 

para atenção básica, que ela chama de “evento sentinela” e a partir deste evento 



 
 

sentinela (que é selecionado pelos alunos) são definidos estratégias de intervenção, 

ou seja, ela trouxe o modelo do SUS para a clínica escola (5).” Ao analisarmos o 

ponto de vista do entrevistado, identificamos que a elaboração de cenários para 

suprir a carente demanda em APS, que não sejam genuinamente no ambiente 

comunitário podem, na verdade, não ser a solução para o ensino destas práticas, 

visto que o ambiente é dinâmico, “vivo”, e por isso impossível de se reproduzir.   

 Nas dez IES analisadas observa-se que o ensino da APS está sendo 

promovido através de disciplinas específicas, como exemplo: Saúde Pública (Curso 

6 e 10), Saúde da Família (4), Bases sócio-antropológicas da saúde (2), Educação e 

Promoção da Saúde (1), Epidemiologia (2), Políticas de Saúde (4 e 6), 

Responsabilidade Social e Ambiental (5), Gestão e controle social (1), Saúde 

Ambiental e Ecologia (6), entre outras. Cinco cursos oferecem disciplinas específicas 

de Fisioterapia na atenção primária: Fisioterapia em Saúde Pública (5 e 7), 

Fisioterapia preventiva (5, 6 e 9), Fisioterapia na Saúde da Família (3), Fisioterapia 

na Atenção Básica à Saúde (9), Fisioterapia comunitária (1); disciplinas que 

correlacionam diferentes níveis de atenção à saúde em torno de grupos 

populacionais: Fisioterapia na Saúde do Idoso (3 e 5), Fisioterapia na Saúde do 

Homem (3), Saúde do homem e da população trabalhadora (1), Saúde da mulher 

(1), Fisioterapia na Saúde do Trabalhador(3), Saúde da criança e do adolescente 

(1). Estas últimas tratam de assuntos referentes tanto à prevenção quanto à prática 

de reabilitação na tentativa de tornar o currículo mais integrador. 

 Um coordenador reconheceu que seu currículo carece do ensino da APS, 

pois somente oferece uma disciplina de Saúde Pública, porém, afirmou que “para o 

próximo semestre vai ser criada uma disciplina com o nome atenção primária em 

saúde. [...] a atenção primária vai perpassar em todos os períodos de acordo com a 

observação clínica, disciplina de APS e atividades extensionistas (10).” O mesmo 

coordenador afirmou que realiza atividades integradas em APS, mais que “ainda não 

está no currículo, pois ainda não foi reformulado (10).” Afirmou que participa do 

PRO-SAÚDE III, um programa interministerial de indução de mudanças na 

graduação: “um mega projeto de atenção primária que vários cursos da IES 

participam.” 

 Outras abordagens de ensino envolvem atividades prevencionistas extra-

classe como é apontado por um dos coordenadores: “Então temos no primeiro 

semestre o dia do ensino responsável que é uma atividade para a comunidade, no 



 
 

segundo semestre a jornada acadêmica [...] fora isso, realizamos atendimentos em 

uma igreja com um grupo de mulheres aidéticas (7).” Mais dois gestores 

complementam quando mostram que seus alunos “fazem ações de educação e 

promoção em escolas, em comunidades (1).”  

 Um coordenador apontou que parcerias entre instituições de ensino superior 

ajudaram bastante na inclusão de seus alunos na temática da Saúde da Família: 

“Realizamos atividades em saúde da família em conjunto com a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Nós convidamos os estagiários a participar destas 

atividades (4)”. 

 

7.2.2 Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem e o estágio 
supervisionado curricular 

 

 Para que os alunos possam desenvolver suas atividades práticas são 

necessárias articulações político-institucionais dos serviços públicos e privados com 

as IES. É de fundamental importância esse alinhamento, principalmente com as três 

esferas de governo para se cumprir as determinações das DCN, principalmente em 

detrimento da necessidade de formação generalista do egresso com fins de atender 

as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

7.2.2.1 Parcerias Institucionais e Cenários de ensino-aprendizagem 

 

 Todas as IES pesquisadas possuem convênios com o SUS, seja no nível 

municipal, estadual ou federal, sendo que quatro delas firmaram o convênio, porém, 

em alguns semestres o estágio não está sendo oferecido, dificultando seu 

planejamento anual. 

Um coordenador afirmou que quando se há necessidade de trabalhar no 

campo é imprescindível fazer convênios com algumas instituições, inclusive, 

pactuando com outras áreas: “Nós temos um convênio com o Município do Rio de 

Janeiro na área de saúde e na área de educação, que permite a intervenção nas 

escolas aqui desta região (1)”. 

Um dos entrevistados informou que sua IES tem convênio com a Prefeitura do 

Rio, onde os alunos “podem fazer estágio em Clínicas da Família, Postos de Saúde, 

Hospitais, porém estes estágios estão começando agora porque o curso é novo (7).” 



 
 

Para outro, mesmo o curso sendo novo, o estágio curricular já está em andamento e 

sua IES possui convênios com outras instituições de ensino, assistência e pesquisa, 

com o intuito de “proporcionar cenários privilegiados de atuação para os egressos 

[...] Para tanto, estão sendo firmados convênios com as Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a fim de promover a integração do curso com 

a gestão local e regional do Sistema Único de Saúde (PPC curso 1).” 

Em contrapartida, cinco IES afirmam que os convênios com o SUS não estão 

totalmente firmados, pois, na maioria dos casos depende da resolução de tramites 

burocráticos, que para o coordenador de uma das IEs prejudica de forma significante 

o seu alunado, pois eles não podem “participar da assistência fisioterápica, pois há 

diversas contrapartidas, você tem que ter um profissional no local, tem que fazer 

doação de algumas coisas para o convênio ser oficial (8),” e como nestes casos a 

direção das IES, pela contenção de custos, não aceitam pactuar, em alguns locais o 

estágio só pode ser feito através da observação. 

 Um dos coordenadores afirma que os convênios não estão totalmente 

firmados por conta de situações de débitos tributários e que assim passa a “trabalhar 

em uma condição de incógnita todo semestre para poder regularizar a situação do 

estágio do alunado (2).” Para outro gestor a dificuldade está na quantidade de vagas 

que são disponibilizadas pela concedente: ”o número de vagas é muito pequeno 

para a demanda que nós temos (7),” o que segundo o mesmo gera 

constrangimentos em relação a escolha dos alunos que irão estagiar nestes locais, 

sendo necessário a realização de testes classificatórios ou análise dos CR 

(coeficiente de rendimento).  

Outro gestor afirma ainda que o “convênio com o SUS muda conforme a 

disponibilidade da prefeitura (6)”, ou seja, ora o estágio é oferecido em um posto de 

saúde, ora em outro; ora em um hospital, ora em outro, dificultando a adesão e o 

acolhimento dos seus alunos. O coordenador da IES 4 concorda com este e aponta 

que o seu convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro é muito importante para a 

consolidação das Diretrizes, porém é “muito variável”. 

 Ainda em relação ao acolhimento do acadêmico nos locais de estágio, um 

entrevistado identificou uma importante dificuldade:  

 
“Embora o MEC preconize pelas diretrizes esta inserção precoce do aluno 
nesta obrigatoriedade da supervisão docente, nós não encontramos 
respaldo nos serviços de saúde dos preceptores. Então quando você quer 



 
 

fazer um trabalho no SUS, você precisa ter um preceptor lá que receba seu 
aluno, e os preceptores do SUS são funcionários fisioterapeutas que nem 
sempre estão dispostos e disponíveis a receberem alunos que vão 
demandar um tempo maior de atenção” (1). 
 

 Em relação aos cenários de ensino-aprendizagem todos coordenadores 

informaram que seus alunos, em algum momento do curso, freqüentam laboratórios 

de ciências básicas e fazem visitas à clínica escola no decorrer do curso. Um dos 

coordenadores afirma que sua clínica-escola é muito bem estruturada e atende 

praticamente à todas as demandas de estágio, e que  “o curso hoje vive dentro da 

clínica-escola (4).” 

  Três apontaram que a interação teoria e prática está presente em seus 

currículos desde os primeiros períodos, principalmente através da disciplina de 

práticas assistidas (IES 1 e 5) e práticas investigativas (IES 2) ao qual os alunos 

“podem acompanhar seus professores em outros ambientes fora da IES, como nas 

clínicas e consultórios dos mesmos, seja na atenção básica, secundária ou terciária 

(2).” Estas disciplinas estão presentes em três períodos na IES 1 (3º, 4º e 5º), em 4 

períodos na IES 5 (2º, 4º, 5º e 6º), onde precedem o Estágio Supervisionado 

Curricular, enquanto que na IES 2 em seis períodos (2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º), 

atendendo as DCN. Segundo o coordenador da IES1 estas disciplinas tem por 

objetivo “mostrar o que é o fazer do fisioterapeuta, qual a concepção que esta 

profissão tem enquanto ciência, enquanto prática de campo e eles já começam 

estas ações com visitas no campo e nos nossos laboratórios (1).” 

Outro coordenador informou que no primeiro período seus alunos fazem “um 

trabalho de intercâmbio com a própria clínica-escola (7),” este tem por objetivo, 

segundo outro entrevistado, de estimular o mesmo através da observação da prática 

com “aulas demonstrativas e práticas entre alunos sem o contato com pacientes, 

realizadas nos laboratórios didáticos (10).” 

Em duas IES as vagas destinadas ao estágio na clínica escola são 

insuficientes. Para o coordenador de uma delas “não há obrigatoriedade de 

realização de pelo menos um período de estágio na clínica escola, pois o número de 

alunos é muito maior que a demanda de vagas (2).” Este é um fato importante a ser 

lembrado visto que nas outras oito IES o aluno tem a obrigação de estagiar pelo 

menos um período na clínica escola. 



 
 

Segundo as DCN para os cursos de graduação em fisioterapia o estágio 

supervisionado curricular deve ter carga horária mínima de 20% da carga horária 

total do curso (PPC do curso 3), que deve ser igual ou maior à 4000 horas. Nove IES 

apresentaram carga horária igual ou acima de 4000 horas enquanto que uma não 

chegou ao patamar estipulado pelo MEC (ver quadro 4). 

 
QUADRO 4. Carga horária total/estágio e cumprimento das DCN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: websites das IES (2013); MEC (2013) 

 

Em relação às áreas de atuação o estágio deve ser realizado nas áreas de 

“atenção básica à saúde (PSF), média complexidade (ambulatorial) e alta 

complexidade (hospitalar) (3).” Já o PPC da IES 1  mostra que o estágio curricular 

deverá contemplar as seguintes áreas de atuação: atenção primária em saúde; 

saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher; saúde do homem e da 

população trabalhadora e saúde do idoso e atenção hospitalar. 

A partir do sexto ou sétimo período (dependendo da IES) tem início o estágio 

supervisionado curricular que segundo o PPC do curso 1 “proporciona ao estudante 

uma vivência intensiva em cenários diversificados de prática profissional, dentre 

eles: clínica-escola, unidades básicas de saúde, associações e centros 

comunitários, conselhos de saúde, gestão, centros de reabilitação física e sensorial, 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), creches, escolas, rede hospitalar geral e 

especializada (ambulatórios, enfermarias e UTI) e centros de arte, cultura e lazer.” 

Das dez IES estudadas oito apresentam estágio supervisionado na área de 

AP, sendo que em sete o estágio tem início no sexto ou sétimo período (primeiro 

estágio) e em uma ocorre no último estágio, mais precisamente no nono período, o 

IES C H DO CURSO C H DE 
ESTÁGIO 

ATENDE AS 
DCN? 

1 4644 1026 sim 
2 4075 1000 sim 
3 4198 1008 sim 
4 4120 800 sim 
5 4017 820 sim 
6 4000 800 sim 
7 4620 800 sim 
8 4000 800 sim 
9 4128 860 sim 
10 3525 960 não 



 
 

que não respeita as DCN, pois o nível de complexidade deve ser crescente. Em 

análise às matrizes curriculares de duas IES pode-se observar que não existia 

menção ao estágio em APS, somente em média e alta complexidade, porém, 

durante a entrevista um dos coordenadores afirmou que: [...] um dos nossos 

estágios tem que ser na clínica escola, outro obrigatoriamente tem que ser no SUS e 

o terceiro estágio o aluno escolhe onde quer realizar (9). 

 

7.2.2.2 A articulação entre teoria e prática e a questão da supervisão dos discentes 

 

 Uma necessidade deste estudo foi investigar os cenários de prática e sua 

relação com as disciplinas e com as metodologias ativas preconizadas pelas DCN. 

Para todos os coordenadores entrevistados a vivência prática nos três níveis de 

atenção é muito importante para proporcionar uma visão generalista do atendimento 

fisioterapêutico, no entanto, para um deles “a realidade da profissão orienta para 

uma prática mais voltada para o atendimento ambulatorial e hospitalar (10)”, sendo, 

portanto, o foco principal das atividades práticas de seu curso. 

 Dois coordenadores apontam que seus cursos proporcionavam interação 

teoria e prática constante durante o transcorrer do curso, onde um deles afirma que 

“esta interação ocorre desde o primeiro período, onde em todas as disciplinas eles já 

começam fazendo esta relação (1).” 
 

“Propiciar a vivência em diferentes dimensões de atuação profissional, 
promovendo a articulação entre teoria e prática e a busca de soluções para 
situações-problema características das atividades que dizem respeito à 
Fisioterapia” (PPC curso 1). 

 
 Em relação ao estágio supervisionado curricular enquanto oportunidade nobre 

de alinhamento entre teoria e prática, seis coordenadores informaram que as 

atividades de seus alunos no campo são supervisionadas pelos docentes da 

disciplina de acompanhamento do estágio em conjunto com os preceptores da 

instituição de saúde e os preceptores externos contratados da IES. Para o gestor da 

IES 5 houve a necessidade de reestruturação tanto da disciplina estágio quanto do 

estágio prático fazendo uma melhor integração entre elas, tudo isso em prol das 

DCN. Três entrevistados afirmaram que esta supervisão docente é parcial e pode 

ser realizada através de acompanhamento em sala de aula; já outros dois que 

periodicamente o professor responsável vai aos locais de estágio para avaliar a 



 
 

qualidade do mesmo: “de trinta em trinta ou quarenta em quarenta dias o professor 

vai ao local de estágio acompanhar o trabalho que está sendo feito com os alunos 

(9); outro informou que o estágio supervisionado de sua IES só é realizado com 

preceptoria de docentes, ou seja, “todos os nossos preceptores são docentes 

contratados pela instituição (3).” 

Outro coordenador afirmou que a interação entre a teoria e a prática de 

estágio é realizada em sala de aula quando os alunos trazem casos clínicos para 

serem discutidos com os professores das disciplinas: 

 
“Então eles vão para o estágio, lá tem um preceptor que já é o próprio 
funcionário do hospital e eles dentro de sala discutem os assuntos com este 
professor que acompanha estas práticas” (7). 
 
 

 Um coordenador informou que as DCN influenciaram o estágio curricular do 

curso, porque “antes só havia três estágios e agora há seis, obrigando o aluno a 

vivenciar todas as áreas da Fisioterapia (3).” 

 Para três coordenadores a inclusão de disciplinas de práticas 

assistidas, foi um importante marco do novo currículo, pois permite que alunos dos 

primeiros períodos possam participar de forma mais ativa das atividades, 

proporcionando interação entre a teoria e a prática através da observação e 

inferência no ambiente prático. Para um dos coordenadores mencionados, existe 

ainda uma articulação entre professores de prática assistidas com os docentes de 

outras disciplinas: “Os professores destas disciplinas e mais um terceiro professor da 

disciplina de práticas assistidas articulam ações no campo e acompanham os alunos 

(3 professores acompanhando 30 alunos em campo) (1).” 

 A IES 1 chama as práticas assistidas de práticas assistivas  e as mesmas 

estão alocadas do terceiro ao quinto período, sendo que a do terceiro período 

propõe a visita à postos de saúde no ambiente comunitário e a escolas conveniadas 

onde são desenvolvidos projetos de APS; a IES 2 a denomina como prática 

investigativa e distribui as disciplinas no 2º, 3º, 6º, 7º, 8º e 9º com 60 horas cada. No 

terceiro período é oferecida a prática investigativa em saúde da família, onde o aluno 

é alocado na Estratégia Saúde da Família e lá desenvolve um trabalho junto ao 

preceptor da IES. 

 Na IES 3 as práticas assistidas são contempladas como “atividades 

estruturadas” que fazem parte da estrutura de pelo menos uma disciplina por 



 
 

período, compondo um  total de 14 horas da mesma. Neste caso o aluno realiza 

uma visita à clínica da IES ou qualquer instituição de saúde que contemple a 

temática da disciplina ao qual a atividade estruturada faz parte. No caso da atividade 

em APS ela ocorre no quinto período junto à disciplina de Fisioterapia na Saúde da 

Família.  Na IES 5 as práticas assistidas são oferecidas no 2º, 4º, 5º e 6º períodos, 

onde a APS é priorizada no segundo período. 

A supervisão do estágio supervisionado foi outro ponto abordado pelos 

entrevistados. Foi informado pelos entrevistados que a preceptoria pode ser 

realizada por profissionais da Instituição de Saúde conveniada, contratados pela IES 

e professores também contratados pela IES exclusivamente para serem 

supervisores de estágio, além da supervisão realizada por outros professores da IES 

que também estão ligados à disciplinas teóricas.   

 Em relação ao vínculo dos supervisores de estágio, dois entrevistados 

afirmaram que o estágio curricular “é sempre realizado em instituições conveniadas 

com profissionais contratados pela instituição (6)”. Em um dos cursos, os 

supervisores são “docentes contratados pela instituição (3)”. Todos os 

coordenadores afirmaram que os preceptores de estágio da clínica-escola são 

contratados pela IES, sendo, os alunos, diretamente acompanhados por docentes 

enquanto que oito deles informaram que os preceptores do estágio em Instituições 

de Saúde conveniadas com a rede privada e o SUS são os das próprias. De acordo 

com um entrevistado estes estágios são “acompanhados de forma indireta pelos 

docentes da IES (1).” 

Quando indagados sobre a preceptoria nos locais de estágio todos afirmaram 

que os preceptores são capacitados para tal atividade nas clínicas, consultórios e 

hospitais. Três coordenadores informaram que o acompanhamento do estágio 

curricular pelos docentes é uma forma de garantir a qualidade dos locais 

conveniados na oferta do mesmo. Para um deles a maior preocupação ao 

“conveniar uma instituição para estágio é observar se o local tem profissionais 

competentes e que estejam em dia com o conselho regional (9).” 

 Em relação à carga horária destinada ao estágio curricular um coordenador 

afirmou que antes das DCN os alunos já realizavam estágio em APS, porém, sem 

obrigatoriedade, e quando isso ocorria, a carga horária era bem pequena. Após as 

DCN, com a implantação do novo currículo, foi introduzido “um período único de 

estágio em atenção básica de duzentas horas (2).” De fato, durante a análise sobre 



 
 

os PPC e ementas, esta foi a IES que apresentou a maior carga horária destinada à 

APS.  

 As mudanças nos cenários de práticas não ocorreram somente em relação ao 

estágio curricular mais também na oferta de disciplinas que proporcionam 

acompanhamento de atendimentos nestes ambientes: “A partir do primeiro período 

os alunos fazem a prática observacional e assistida (2)”. Um dos coordenadores 

concorda com esta oferta e acrescenta que em sua IES tem um programa chamado 

“PIP (programa de imersão precoce) (8)” ao qual também permite o contato do aluno 

com os ambientes de prática já no primeiro período. 

 O acompanhamento do estágio por parte dos docentes da IES foi apontado 

por quatro entrevistados como uma mudança interessante no plano pedagógico do 

curso. Um deles afirma que: “o docente da disciplina estágio acompanha de forma 

indireta os estágios realizados nas instituições conveniadas (3).” Isso mostra que o 

estágio prático está vinculado a uma disciplina de estágio teórico, ou seja, o aluno se 

reporta ao professor da disciplina quando surgem dúvidas em relação ao estágio 

prático. 

 

7.2.2.3 O estágio em Atenção Primária 
 

 O estágio em APS é identificado por oito gestores como um importante campo 

para a formação do aluno de forma a atender as premissas das DCN possibilitando 

a prática em atividades de prevenção. 

 Para dois coordenadores a passagem pelo ambiente comunitário, é de 

fundamental importância visto que “a partir do momento que o aluno vê os 

problemas que aquela comunidade encontra, ou seja, as coisas mais básicas faltam, 

traz uma formação social para o aluno que se torna diferente (4).” Para três 

entrevistados os alunos começam a “viver” o ambiente comunitário a partir das 

disciplinas de práticas assistidas, nas atividades extensionistas e no estágio em AP. 

Porém, o estágio supervisionado curricular na Atenção Primária à Saúde é objeto de 

certo estranhamento por parte de alguns alunos, sendo mencionado por um 

coordenador o desafio de descobrir “a melhor forma de colocar esse aluno 

acompanhando estes atendimentos dentro de um crescimento de conhecimento 

acadêmico dentro do curso e perceber que isso, um dia vai ser importante para sua 

vida profissional (5).” 



 
 

Apenas três IES apresentam estágio regular em APS (2, 3 e 4), e uma está 

iniciando em 2013 (1) com acompanhamento das práticas desenvolvidas no âmbito 

da ESF no Município do Rio de Janeiro. Outras quatro IES possuem o estágio, 

porém, os gestores apontam dificuldades para sua implementação por tramites 

burocráticos que inviabilizam um diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde e, 

portanto, os mesmos são realizados de forma “parcial”, em forma de observação e 

com limitações práticas. 

Nove coordenadores afirmaram que as “práticas” em AP são realizadas em 

postos de saúde e ambientes comunitários, inclusive em associação de moradores 

de áreas carentes: “Nós temos uma comunidade que é São Jerônimo e lá se 

encontra o preceptor da instituição que recebe o aluno a partir do sexto período. O 

estágio é dentro da associação de moradores onde atendem a população (6).” 

Durante a entrevista foi percebido que o atendimento realizado era voltado para a 

reabilitação e segundo o próprio coordenador, o estágio não está ligado à ESF. 

Outro coordenador apontou o estágio em AP como um ponto forte de seu 

currículo após a homologação das DCN. Todas as atividades, tanto de observação 

(na disciplina de prática investigativa em Saúde da Família) quanto de prática 

(estágio supervisionado em Atenção Básica) são realizadas “no PSF da Vila Catiri 

ou na Clínica da Família Olimpio Esteves (CAP 5.1) através do PES (Projeto de 

Educação em Saúde) (2)”. Mais dois coordenadores afirmaram participação de seus 

alunos em estágio e projetos dentro da ESF. Um informou que estas atividades são 

realizadas “em vários PSF na cidade do Rio de Janeiro, inclusive nos bairros da 

Lapa, Copacabana e Jacarepaguá (Curicica), entre outros (3)”; o outro que as 

atividades, até 2012 foram realizadas no morro da Mangueira, “mais que isso 

depende da disponibilidade da SMSDC (Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil) (4).” 

O coordenador da IES 8 informou que o estágio em APS é limitado, pois 

existem diversas contrapartidas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 

que a IES não atende: 

 
“O primeiro estágio obrigatório é o momento em que o aluno vivencia a 
baixa complexidade, onde ele vê assistência domiciliar, onde tem um 
programa no Morro Azul (Bairro do Flamengo) aonde os alunos conseguem 
ir ao posto de saúde e fazer as avaliações de qualidade de vida, de auto-
estima para o paciente que já está sendo atendido” (8). 



 
 

  Um coordenador informou que o estágio até 2011 vinha sendo realizado 

através de “um projeto de extensão do curso de enfermagem em uma ESF onde os 

profissionais e os alunos iam na comunidade ao nosso entorno colhendo 

informações e trazendo eles para o nosso centro de tratamentos (5).” O mesmo 

coordenador informou que para 2013 “a coordenação de extensão fechou uma 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde com um Núcleo de Estratégia Saúde 

da Família (5)”, e tornará possível uma real inserção dos alunos na ESF. É 

importante lembrar que ensino e extensão são coisas distintas, e para um 

entrevistado: “Uma universidade ela tem três eixos básicos que são ensino, 

pesquisa e extensão. Extensão, muitos confundem como sendo cursos de extensão 

e na verdade é uma ação à comunidade, à sociedade [...] (4).” 

As atividades desenvolvidas pelos alunos na ESF foram descritas por um dos 

entrevistados: “Dinâmicas de grupos, por exemplo: diabético, hipertenso, o grupo 

cuidando de quem cuida (os nossos alunos cuidando dos profissionais que atuam na 

ESF). Realizamos visitas domiciliares, orientações, grupos [...] em conjunto ou não 

com os profissionais que ali atuam (2).” Oito entrevistados não ofereceram 

informação precisa das práticas realizadas nos estágios em AP, limitando-se a 

indicar que “os alunos estão mais próximos da comunidade, com atividades de 

prevenção individuais e coletivas (3).” 

Em relação à carga horária destinada a estas atividades, ao analisar as 

grades de disciplinas e dos nove cursos e o PPC de quatro deles que ofertam 

estágio supervisionado em APS, em apenas dois a carga horária em APS é igual a 

destinada aos outros níveis de atenção à saúde  e em sete cursos a carga horária é 

inferior. Dois coordenadores informaram que as horas de estágio em APS 

correspondem uma parte das horas destinadas ao estágio supervisionado I, ou seja, 

as horas de estágio I não são exclusivas em APS. Para um deles o estágio em AP é 

opção do aluno: “ele resolve se quer procurar ou não estágio nos postos, no PSF 

(7)”. Outro coordenador afirmou que o estágio em APS ocorre no nono período, e 

que a carga horária também é parcial. 

Dois coordenadores concordam que a carga horária destinada ao estágio 

supervisionado curricular em APS é aquém da necessária para suprir as 

necessidades de formação do egresso (em ambos os cursos é de 110 horas). Para 

um deles a “carga horária em qualquer estágio é limitada, principalmente em relação 

à atenção básica (6)”. O outro gestor amplia esta visão quando informa que “a carga 



 
 

horária não está dentro do percentual exigido pelo MEC, mais aqui o aluno tem uma 

carga horária média de 110 horas (4)”. Em contrapartida, um dos gestores 

entrevistados afirmou que “o primeiro estágio é o de atenção básica com um total de 

200 horas (2)”, e que os estágios em outras áreas de atenção tem a mesma carga 

horária, mostrando assim, alinhamento com as DCN. 

Um dos entrevistados (IES 3) afirmou que os estagiários são alocados na 

ESF de acordo com a disponibilidade de vagas oferecidas e, portanto, a proximidade 

de sua residência não é um critério para a escolha dos locais. 

Outro fato interessante foi a abordagem feita por outro coordenador em 

relação à preceptoria na ESF. Ele afirma que o acompanhamento dos alunos é 

realizado pelo professor “em trabalho em conjunto com o profissional que está no 

PSF (2).” 
 

7.2.2.4 Estágio em APS: dificuldades na implementação e acesso 
 

Todos os coordenadores informaram o mesmo problema na oferta de estágio 

em Atenção Primária à Saúde: a implantação e o acesso. Quatro coordenadores 

concordam em afirmar que há grande dificuldade em firmar convênios e inserir 

preceptores na Estratégia Saúde da Família. Para eles a maior dificuldade está no 

fato do SUS, especialmente no âmbito municipal, não firmar um contrato de base 

sólida permitindo a atuação plena dos acadêmicos e supervisores contratados pelas 

IES.                    

O gestor da IES 10 informou que “o projeto para oferta de estágio em AB já foi 

submetido ao Governo, já foi aprovado, falta liberação da verba e implantação” (10), 

o mesmo ainda mostrou-se desanimado ao afirmar que não teria “nem pra o próximo 

período estágio específico em APS (10).” Já o gestor da IES 2 observou que o 

convênio firmado com o Município do Rio de Janeiro para a oferta de estágio em AP 

estava sofrendo modificações que poderiam inviabilizar a sua continuidade e que 

caso fosse necessário “tentaria fazer o próprio centro de atenção básica dentro de 

uma comunidade para poder continuar oferecendo (2). 

Um gestor apontou a ocorrência de mudanças dentro da SMSDC como a 

causa do fim do estágio em APS do seu curso em meado de 2012: 

“Nós tivemos a sorte de no semestre passado podermos atuar dentro da 
ESF. Mais com as mudanças que ocorreram dentro da SMSDC, este 



 
 

semestre eles não estão permitindo mais estagiários lá, o que é um 
desencontro (se a proposta é a inserção no SUS, você tira o aluno dali e 
atrapalha a participação)” (1). 
 

O mesmo coordenador afirmou que enfim sua IES conseguiu firmar um 

contrato com a coordenação de uma Área Programática permitindo a inserção de 

seus alunos na APS. Outro coordenador informou que firmou contrato com a 

diretoria de um Posto de Atendimento Médico (PAM) e chegou a fechar uma 

estratégia com os dias e horários, porém, “não acabou acontecendo por um 

problema de logística deles (5)”. O mesmo mostrou que uma das maiores 

dificuldades de seu curso foi estruturar o estágio em atenção primária, pois “o que é 

novo é difícil até de se ter profissionais qualificados que possam fundamentar aquela 

prática (5).” 

Outro ponto importante comentado por dois entrevistados foi a quantidade de 

vagas disponíveis para a realização de estágio em APS, onde geralmente são 

insuficientes para atender à demanda das IES: 
 

“Não existe ainda a inserção da fisioterapia no Centro de Saúde para que os 
alunos estejam envolvidos no SUS, porque isso requer uma série de coisas, 
eu preciso organizar isso de forma que todos os alunos possam fazer” (5). 

 

Outra dificuldade apontada por seis coordenadores foi a “falta de preceptores 

capacitados para atuar nos PSF (3).” 

A presença de profissionais contratados pela IES na ESF é outro problema 

apontado pelo entrevistado da IES 8. Para ele, no atual momento da fisioterapia, fica 

difícil contratar preceptores para atuar junto aos alunos na ESF: “Nós não podemos 

participar da assistência fisioterápica, pois há diversas contrapartidas, você tem que 

ter um profissional no local [...].” 

Um entrevistado observou que “os preceptores do SUS são funcionários 

fisioterapeutas que nem sempre estão dispostos e disponíveis a receberem alunos 

que vão demandar um tempo maior de atenção (1)” e, portanto, o mesmo afirma que 

não encontra respaldo nos serviços de saúde por parte dos mesmos. 

 
“[...] esperamos que o MEC e o Ministério da Saúde se “conversem” e 
achem uma estratégia de que a gente tenha contato e condições de contar 
com estes preceptores (1).” 

 



 
 

 Em relação à formação dos fisioterapeutas para atuar na ESF apenas um dos 

gestores afirmou que o currículo de seu curso propicia a formação de um 

profissional capaz de atuar na estratégia, porém, “seria muita audácia falar que os 

cursos de fisioterapia preparam o egresso para atuar na saúde da família de uma 

forma completa e específica até porque o papel do fisioterapeuta não está bem 

elucidado (4).” 

 

7.2.3 Mercado de trabalho e perfil do egresso 
 

Atualmente no Brasil o mercado de trabalho para fisioterapeutas é 

diversificado e abrange desde áreas pioneiras, como a traumato-ortopedia, a 

neurologia, a reumatologia e a pneumologia; quanto novas áreas de atuação como a 

Atenção Primária à Saúde. Um dos focos desta pesquisa foi justamente buscar 

informações que contemplassem o mercado de trabalho atual, sua diversidade e o 

perfil do profissional atuante, na perspectiva de gestores dos processos formativo 

como apresentado a seguir  

 

7.2.3.2 Diversidade regional e campos de atuação do fisioterapeuta 

 

Todos os sujeitos entrevistados declararam que o mercado de trabalho da 

fisioterapia ainda está muito voltado para as especialidades, com atendimentos a 

nível ambulatorial e hospitalar, e a área da Atenção Primária à Saúde (APS) ainda é 

muito restrita se comparada com os outros níveis de atenção.  

 Nove entrevistados concordaram que o mercado, por sua diversidade, ainda 

está focado na presença do profissional especialista, “visto que historicamente a 

fisioterapia vem de um papel reabilitador (8)” e que mesmo que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais proponham uma formação generalista a mesma encontra 

entraves não só na dificuldade de mudança do paradigma flexneriano mais também 

na inserção deste profissional no mercado de trabalho.  

O mercado da atenção primária, para um coordenador estaria, aos poucos, se 

expandindo: “é um campo que ainda está em fase de concretização de nossas 

ações e que isso muito decorre da nossa própria história de formação, porém 

somente agora é que a fisioterapia está sendo vista como profissão da saúde que 

pode interagir em todos os níveis de atenção (1).” 



 
 

 Cabe comentar que a inserção do profissional no contexto local das redes de 

saúde depende também do que os centros de formação estão ensinando. E se 

tratando da fisioterapia isso se torna ainda mais complexo visto que “é um curso de 

graduação em que é impossível uma formação específica em todas as áreas de 

atuação (5).” 

Foram observadas diferenças regionais, o que inclusive poderia afetar o 

ensino. No Rio de Janeiro, por exemplo, existem alguns direcionamentos específicos 

que “apesar de você ter várias áreas da fisioterapia, tem áreas mais fortes, o que 

poderia ser uma direção na formação (4).” Entende-se por “áreas mais fortes”, a 

neurologia, a traumatologia e a pneumologia. Para um dos coordenadores 

entrevistados na região Nordeste a APS é mais presente e respeitada, 

provavelmente por ser a região pioneira no que diz respeito à implantação da 

Estratégia Saúde da Família. 

 
“Eu acho que para o Nordeste, como já muito falado nos encontros da 
ABENFISIO em Brasília, a gente vê bem que a atenção primária é muito 
presente e que a maioria dos PSF acontecem lá […]. A gente percebe que a 
fisioterapia é respeitada e reconhecida pela sua atuação e aí a ABENFISIO 
é uma entidade que está fazendo com que isso aconteça mais para a região 
Sudeste também” (2). 

 

7.2.3.3 O mercado de trabalho e a formação generalista 

 

 Segundo o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Fisioterapia, os cursos têm como perfil do formando egresso/profissional o 

Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 

a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 

intelectual (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002). 

Foi investigado o que os coordenadores achavam em relação ao que é 

preconizado nas DCN e o mercado de trabalho atual.  

Para todos os entrevistados a formação generalista é uma necessidade de 

nosso sistema de saúde e por isso deve ter seu espaço preservado na estrutura 

curricular dos cursos. No entanto, “a carga horária destinada aos três níveis de 

atenção ainda são muito desiguais (3)”, não permitindo aprofundamento satisfatório 

nas complexidades que tangem cada uma delas. 

Em relação ao mercado, todos disseram que a formação generalista do 

egresso é importante para abastecê-lo em seus diferentes setores, porém, segundo 



 
 

um dos entrevistados “ela não atende a demanda do mercado, não porque o 

mercado não precise, mais o mercado não oferece uma quantidade (10)”. Entende-

se por quantidade o número de vagas destinadas aos fisioterapeutas, principalmente 

nos serviços públicos. 

Para o coordenador da IES 4, a formação, para ser “devidamente” 

generalista, deveria ser em um período maior, pois ele considera que “em cinco 

anos não há como formar um profissional com visão generalista, ainda mais se 

tratando da fisioterapia e suas diversas áreas (4)”. Inclusive do ponto de vista 

meramente assistencial outro coordenador acredita que o aluno “não sai preparado 

para atender cliente, não sai preparado para uma visão profissional do atendimento, 

não sai preparado para o que a diretriz diz, para ele ser um bom assistencialista (8). 

 
“A minha visão é que o fisioterapeuta tem que ter esta formação generalista 
porque ele sai e não sabe muito bem o que quer e muitas vezes o mercado 
de trabalho ele não pode escolher ele é que é escolhido...” (9). 
 

 Complementando o raciocínio acima, um dos coordenadores afirma que “a 

formação generalista é uma demanda do mercado e que os nossos cursos deveriam 

primar por isso, mais o mercado atual segue absorvendo especialistas (10)”. 

Segundo o mesmo as dificuldades encontradas decorrem de, além de não termos 

ainda a formação necessária o sistema de saúde não colocar o fisioterapeuta como 

prioridade neste processo. 

 Finalizando, dois coordenadores observam que a formação generalista 

favorece ao egresso buscar a área de atuação que lhe convêm, sendo, no entanto 

necessário se especializar através de educação continuada. Para um deles “após a 

graduação deveria haver uma residência, como é a residência médica, onde o 

profissional se qualifica, se especializa, pois cada vez mais o atendimento está 

sendo direcionado, mais objetivo (3).” 

 

7.2.3.4 Competências e prática profissional  

 

A análise dos quatro projetos pedagógicos, obtidos junto aos coordenadores 

entrevistados, indica a incorporação, pelo menos ao nível do discurso, de uma 

formação do fisioterapeuta como um profissional com perfil crítico-reflexivo, criativo, 

participativo, ético e habilitado cientificamente ao desempenho de atividades no 

âmbito da saúde, da educação, das organizações, das instituições sociais e outros 



 
 

espaços (PPC curso 2). Ainda alinhando com os termos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o egresso é descrito como um profissional de saúde capacitado para 

compreender o ser humano em sua integralidade e complexidade, assistindo-o em 

suas necessidades de forma ética, humanizada e resolutiva para atuar como “agente 

transformador da realidade (PPC curso 1)”, e um profissional “generalista”, com uma 

visão holística dos problemas atuais, que subentende ampla e sólida base teórica, 

capacidade de análise do social e domínio dos procedimentos técnicos necessários 

ao exercício profissional (PPC curso 3). 

No entanto, cinco dos entrevistados apontam que mesmo quando o aluno 

obtém desempenho adequado em todas as etapas do ensino, a realidade que os 

aguarda é dura, onde “o mercado de trabalho está inchado com o excesso de 

profissionais de fisioterapia (9)” e de “salários que não fazem jus a qualificação do 

profissional (5)” e que o mesmo deve procurar outros campos para atuação. 

Quatro coordenadores destacaram a lamentável quantidade de alunos que, 

por insuficiente formação prévia, não conseguem adquirir uma sólida formação 

acadêmica, o que gera um ciclo vicioso: “Não estão muito bem qualificados, e não 

sendo muito bem qualificados não valorizam a profissão e terminam exigindo pouco 

financeiramente em relação aos seus serviços, e isso faz com que cada vez mais a 

fisioterapia seja vista como uma profissão que não se valoriza (9).” Segundo um dos 

coordenadores, outro fato que engessa o caminhar da profissão é a “falta de 

reconhecimento da profissão (10)” que representa um retrocesso no momento em 

que o egresso procura o mercado.   

 

7.2.3.5 O SUS como área de atuação para fisioterapeutas. 

 

 Uma das inovações das DCN é o compromisso na formação de recursos 

humanos para atuação no Sistema Único de Saúde, o que indica a necessidade da 

formação nos três níveis de atenção. 

 Todos os coordenadores concordam que a APS é uma área importante da 

saúde pública e que representa um grande campo de atuação potencial para o 

fisioterapeuta. Este representa um “mercado muito interessante onde o 

fisioterapeuta é um dos profissionais que mais tem importância para atender a 

família de maneira geral (7).” Para tanto, a necessidade de formação com enfoque à 

AP é fundamental e preconizada pelo Ministério da Educação (MEC). 



 
 

Embora a formação generalista seja amplamente defendida pelos 

coordenadores entrevistados, no entanto, a grande maioria dos profissionais 

formados e ingressantes no mercado atual ainda vem de currículos antigos, 

idealizados antes da implantação das diretrizes. Para um coordenador “algumas 

pessoas atuantes no mercado de trabalho ainda não estão preparadas para esta 

situação, pois uma grande parte dos profissionais foram formados antes das 

diretrizes e muitos não sabem dessa nossa competência no momento (2).” 

Outro coordenador tem uma opinião cética a respeito do assunto quando 

afirma que: “eu vejo que a diretriz tem uma boa idéia mais não uma aplicabilidade. A 

gente forma mais não tem um mercado preparado para receber o fisioterapeuta (6).” 

Dois entrevistados entendem que a fisioterapia já vem exercendo papel 

importante na saúde pública, principalmente no Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) e, portanto, “devemos formar também para esta necessidade (2) e fazer com 

que nosso aluno entenda essa necessidade e estude esta área (3).” 

Os grandes problemas apontados por três coordenadores no fortalecimento 

da fisioterapia na APS foram a identificação do profissional na Estratégia Saúde da 

Família (3); as competências da fisioterapia no âmbito da ESF (4) e a carência de 

políticas públicas para a profissão no setor (7). 

Para um dos coordenadores o fisioterapeuta tem todas as competências para 

compor a equipe básica de saúde da família, desde que o profissional receba uma 

sólida formação.   

 
“O que eu vejo hoje é que nós estamos ainda batalhando o lugar do 
fisioterapeuta na equipe básica de saúde da família, porque hoje o 
fisioterapeuta atua nos NASF, ou seja, indiretamente, você não tem em 
todas as equipes o fisioterapeuta como você tem o enfermeiro, o dentista 
[...] e eu acho que o fisioterapeuta tem um lugar na equipe mínima” (1). 
 
 

Embora, todos os entrevistados apontassem dificuldades na formação e na 

inclusão de seus egressos na APS, nove deles afirmaram que a formação oferecida 

no curso prepara o egresso para atuação em centros e ambientes comunitários de 

saúde e apenas um disse que naquele momento a formação oferecida era voltada 

para a fisioterapia ambulatorial e hospitalar.  

 

 

 



 
 

7.2.3.6 Dificuldade de inserção e políticas de inclusão profissional na APS 

 

Um grande desafio para o egresso em fisioterapia nos dias atuais é a sua 

entrada no mercado de trabalho, pois “as áreas pioneiras estão saturadas e as 

novas enfrentando a falta de políticas públicas para inclusão destes profissionais 

(6).”  

Todos os gestores participantes do estudo foram categóricos em afirmar que 

mesmo que a profissão já tenha respaldo político à inserção de profissionais 

fisioterapeutas no campo da APS ainda é muito restrita e que faltam vagas em 

concursos públicos para a área. 

 
“[...] o mercado de trabalho até está tendendo a crescer na área de ciência e 
pesquisa na área de atenção primária mais ainda não existem ações 
concretas e amplas que absorvam o número de fisioterapeutas que a gente 
coloca no mercado hoje em dia” (10). 
 

Para um coordenador a fraca inserção do profissional está ligada “à falta de 

normatização da atenção à saúde da família pelo fisioterapeuta e de seu papel na 

estratégia e por isso a fisioterapia ainda não encontrou o seu espaço lá dentro [...] e 

com isso também não aumentou sua assistência (4).” 

Em relação às políticas governamentais, cinco gestores às indicaram como as 

grandes causas de dificuldades de inserção profissional na APS. Um deles afirma 

ainda que “não existem políticas para abertura obrigatória de vagas na área, 

principalmente na ESF (7).” 

Outro fator importante comentado por outro coordenador é que este mercado 

de trabalho não está sendo muito explorado por uma série de fatores, principalmente 

porque “o serviço público não nos deixa participar devido ao monopólio muito grande 

da classe médica (6).” 

Para dois gestores falta ainda clareza em relação ao mercado de trabalho na 

AP, reforçando a tese de que faltam normatizações das ações da fisioterapia em 

saúde pública, trabalho este “que os Conselhos Regionais e Federal deveriam 

instituir para facilitar o trabalho na AB (3).” 

Estes resultados serão objeto de algumas reflexões a seguir, à luz da 
literatura, e da prática. 
 
 
 



 
 

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

8.1 AS DCN ENQUANTO ORIENTADORAS DO CURRÍCULO 

 

Com a oferta de 2.852 vagas/ano no conjunto das IES particulares e 148 nas 

públicas (MEC, 2013), o ensino da fisioterapia oferecido no Município do Rio de 

Janeiro é predominantemente de caráter privado. Este estudo baseou-se nas 

entrevistas com coordenadores, análise das matrizes curriculares e ementas 

disponíveis na internet ou fornecidas pelos entrevistados, e de projetos pedagógicos 

de dez cursos participantes deste estudo, dos quais oito são particulares e dois 

públicos. Importante enfatizar que os PPC só foram cedidos por quatro IES sendo 

duas públicas e duas privadas. 

Importante enfatizar que as diferenças nos perfis dos entrevistados não 

influenciou no resultado final desta pesquisa. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais são produto de um debatido e produtivo 

processo de construção coletiva que teve seu início com a publicação do Edital 

MEC/SeSu nº 4, que convidou conselhos profissionais, sociedades científicas, 

ordens, universidades, professores e estudantes para contribuir na construção das 

DCN de todos os cursos de graduação (ALMEIDA, CAMPOS E GONZÁLEZ apud 

STREIT et al., 2012). 

Os dados do presente estudo indicam que as DCN foram importantes para a 

formulação de novos currículos para a formação de fisioterapeutas no Município do 

Rio de Janeiro, embora sua incorporação experimente graus diferenciados nos dez 

cursos estudados. Dois cursos aderiram mais as recomendações das DCN e 

redistribuíram a carga horária das disciplinas, incluíram novas disciplinas voltadas 

para contemplar uma formação mais generalista com atenção integral contemplando 

os três níveis de atenção à saúde e incorporando metodologias ativas.  

Os cursos 1 e 2, que inovaram bastante seus currículos através da introdução 

de eixos disciplinares voltados para a temática da prevenção por pelo menos cinco 

períodos, utilizando metodologias ativas através de práticas assistidas (previstas nas 

DCN), introduzem os alunos nos cenários de prática profissional desde os primeiros 

períodos; além de oferecerem atividades de extensão, incluíram na matriz curricular 

o estágio curricular supervisionado dentro da Estratégia Saúde da Família. Portanto, 

em se tratando de adequações conseqüentes às DCN, destacam-se como cursos 



 
 

que mais se alinharam as mesmas. No entanto, todos os cursos estudados 

encontram dificuldades em concretizar as modificações pela falta de docentes e 

preceptores capacitados para a abordagem de novas metodologias de ensino-

aprendizagem e atuação em novos cenários, principalmente nos de APS. É notória a 

escassez de profissionais fisioterapeutas atuantes em saúde pública e com 

formação para isso, o que prejudica a qualidade do estágio supervisionado 

curricular. 

Dois outros cursos (3 e 5) fizeram mudanças pontuais, com adequação da 

carga horária total e inserção de cenários de atenção primária no estágio 

supervisionado curricular. Ofertam as práticas assistidas, mas oferecem poucas 

disciplinas voltadas exclusivamente para a APS.  

Cinco cursos (4, 6, 7, 8, 9) se restringiram a adequar a carga horária total e 

incluir alguma disciplina que aborde a APS. Destes cinco cursos, dois pretendem 

implementar um novo currículo em 2013, outros três iniciaram a partir de 2010, o 

que representa um curto período de implantação e ausência de avaliação das 

mudanças curriculares. É importante enfatizar que os cursos 4, 6, 8 e 9, também 

incluíram na matriz curricular estágio supervisionado curricular em APS, no entanto, 

o andamento do mesmo está comprometido, visto a dificuldade de entendimento 

entre as instituições (IES e Instituição de saúde/Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (SMSDC)). No Curso 7 o estágio supervisionado curricular em APS não 

é obrigatório, no Curso 10 este nem sequer é ofertado. Apenas um dos cursos 

estudado (10) não efetuou mudança alguma como conseqüência das DCN e não 

tem previsão de fazê-lo no curto prazo. Nenhum dos seis (4, 6, 7, 8 e 9) oferecem 

práticas assistidas.  

Essa velocidade variável de implantação de mudanças ocasiona um atraso na 

incorporação de conteúdos e práticas que permitam “inserir efetivamente o 

fisioterapeuta nos serviços de atenção primária à saúde, superando a visão do 

profissional voltado apenas para a reabilitação [...] e a necessidade de atuação 

ampla na rede de atenção básica [...]” (Parecer CNE/CES Nº213/2008). 

Para contornar a pouca ênfase do currículo em APS, três cursos oferecem 

disciplinas optativas sobre o assunto. Embora a oferta de atividades 

complementares e disciplinas optativas sejam preconizadas pelas DCN, a carga 

horária destinada a estas atividades são muito pequenas, e quase sempre são 

disciplinas de pouca expressão curricular. Fica claro, portanto, que esta modalidade 



 
 

de disciplina não permite contemplar as nuances pertinentes a formação adequada 

em APS.  

A disponibilização de apenas quatro PPC chamou a atenção para a 

dificuldade de usar estes documentos como fontes de dados de pesquisa. O PPC 

deve nortear as atividades desenvolvidas pela IES, explicitando os compromissos da 

mesma na provisão do ensino, a partir de sua concepção de educação e do perfil do 

seu egresso. Quanto mais construído coletivamente, mais legitimidade este 

documento terá. Durante as entrevistas foi perguntado sobre as condições de 

elaboração do PPC: todos os coordenadores informaram que o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) foi o principal responsável pela construção e modificações já 

ocorridas no mesmo. Um problema na construção coletiva de projetos políticos 

pedagógicos é promover reuniões regulares dos colegiados de curso. Uma grande 

parte dos professores que o compõe são horistas, diminuindo sua disponibilidade 

para estas reuniões. Foi abstraído durante as entrevistas certo receio em fornecer os 

PPC, parecia que o documento era confidencial, sendo usado o argumento de que a 

direção da IES deveria dar o aval para sua liberação, ainda que para fim de 

pesquisa. Estes documentos deveriam ser de domínio público, mostrando a 

transparência institucional e servindo como instrumento de consulta para futuros 

interessados em cursar a Fisioterapia. A disponibilização do PPC dos cursos não 

constitui uma recomendação das DCN, ficando a encargo das IES disponibilizar ou 

não este documento.  A circulação ampla de documentos evidenciaria interpretações 

errôneas, que as IES provavelmente preferem evitar. Por exemplo, a natureza das 

atividades extensionistas, num contexto de implantação das DCN que orientam para 

a diversificação das práticas. 

É importante discernir que atividades de extensão não compõem o currículo 

dos cursos nem são contempladas na carga horária total do mesmo. A emergência, 

em uma entrevista, da extensão como oportunidade de prática da APS significa uma 

distorção do conceito de extensão que segundo o Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2012): “A Extensão 

Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores 

da sociedade.” Portanto, a extensão universitária não está imbuída na matriz 

curricular como ensino, tampouco nos projetos de pesquisa, embora conforme a 



 
 

Constituição de 1988, denote prática acadêmica, a ser desenvolvida com o Ensino e 

a Pesquisa, visando à promoção e garantia dos valores democráticos, da equidade e 

do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética, econômica, 

cultural, social. Portanto a extensão engloba várias atividades com o intuito de 

promover a participação do aluno na prestação de serviços à sociedade. Sendo, no 

entanto, de caráter voluntário, não podem substituir conteúdos e práticas 

obrigatórios para a formação dos egressos conforme perfil preconizado. 

 

8.2 ENSINO-APRENDIZAGEM DA APS: CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E 

PRÁTICAS 

 

Mesmo passados mais de dez anos da homologação das DCN, a maioria dos 

conteúdos ensinados ainda estão voltados para a atenção secundária e terciária, 

embora não se possa negar que houve importantes mudanças que ainda vem sendo 

implementada nos currículos dos cursos de graduação de Fisioterapia no Município 

do Rio de Janeiro. Segundo o Parecer CNE/CES Nº213/2008 a carga horária 

mínima recomendada é de 4.000 horas para o curso de graduação em Fisioterapia. 

Apenas uma IES pesquisada não a contempla, atingindo apenas 3525 horas. Esta e 

outra IES não oferecem atividades práticas obrigatórias em APS, o que contraria o 

Parecer CNE/CES Nº213/2008 (além das DCN para o Curso de Fisioterapia).  

Levando em consideração as atividades teóricas destinadas à formação do 

Fisioterapeuta, os conteúdos devem contemplar todo o processo saúde-doença do 

indivíduo, da família e da sociedade em geral. Um destes conteúdos está 

relacionado às Ciências Sociais e Humanas que abrange o estudo do homem e de 

suas relações sociais, do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, 

contemplando a integração dos aspectos psicossociais, culturais, filosóficos, 

antropológicos e epidemiológicos norteados pelos princípios éticos, contemplando 

também conhecimentos relativos às políticas de saúde, educação, trabalho e 

administração (ART. 6º / RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4/2002). Isto mostra que 

disciplinas voltadas para a Atenção Primária à Saúde devem ser fomentadas nos 

currículos dos cursos. 

Em relação às disciplinas direcionadas ao ensino da APS, podemos observar 

que quase todas as IES pesquisadas apresentam deficiência de carga horária, 

quando comparadas aos outros níveis de atenção à saúde. Apenas três IES 



 
 

apresentaram disciplinas voltadas exclusivamente à APS de forma sistemática, 

distribuídas por cinco períodos ou mais, e que são compreendidas como eixos 

curriculares. Uma delas (IES 1) possui 30% de disciplinas com conteúdos de APS do 

somatório das cargas horárias de todas as disciplinas teóricas. Os outros nove 

cursos tem menos de 20% de carga horária destinada a temática da APS, sendo 

que quatro não atingiram nem 10% da carga horária, o que mostra a manutenção de 

marcante inferioridade na distribuição de carga horária destinada à APS. 

           Disciplinas do campo da saúde pública que incluem os três níveis de atenção, 

em alguns casos em função da atenção integral a grupos populacionais (mulher, 

idos, etc), além de disciplinas específicas de Fisioterapia na APS (oferecidas em 

cinco cursos) representam um avanço significativo. Outro fato interessante é a 

oferta, em quatro currículos, de disciplinas de práticas investigativas, onde “estas 

atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, deverão ser realizadas na 

IES ou em instituições conveniadas e sob a responsabilidade de docente 

fisioterapeuta (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4/2002).” Essas práticas assistidas 

permitem a interação dos alunos com os cenários de prática desde os primeiros 

períodos até o estágio supervisionado.  

           Nos Cursos 3 e 5 a organização das práticas investigativas não atende as 

DCN (que propõem esta modalidade de interação entre teoria e prática de forma 

precoce prévia ao estágio supervisionado curricular) pois as mesmas são oferecidas 

até o nono período concomitantes ao estágio. É um exemplo de adaptação das DCN 

interessante, pois constitui um potencial eixo do currículo que, ao incluir o estágio, 

pode reforçar a integração teoria-prática também nos períodos finais do curso.  

Como os resultados indicam, a prática nestes quatro cursos antecede o 

estágio supervisionado curricular, oferecendo aos seus alunos alguma vivência 

precoce em outros cenários de prática que não o hospital. É o caso dos cursos 2 e 3 

onde além das práticas assistidas, ao retornar aos cenários no estágio, os alunos 

têm a oportunidade de vivenciar a prática na APS com atividades prevencionistas 

em nível individual e coletivo através de grupos de gestantes, idosos, práticas de 

exercícios físicos, entre outros.  

Na maioria dos cursos, entretanto, as DCN para cursos de Fisioterapia não 

demandam uma inserção precoce em diversos cenários, como fazem, por exemplo 

as da Medicina: “inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes 

para a sua futura vida profissional (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4, 2001).” Portanto, o 



 
 

estágio supervisionado curricular se destaca no presente estudo: é a fase da 

formação onde a maior parte dos alunos terão, finalmente, acesso a alguma vivência 

do que seja o trabalho em APS. No entanto, embora oito cursos ofereçam estágio 

em cenários de APS, o processo de trabalho do fisioterapeuta nestes cenários ainda 

está sendo estabelecido na medida em que avançam as políticas de saúde, por 

exemplo, na definição da prática dos fisioterapeutas junto às equipes de saúde da 

família. 

É importante comentar que nenhum dos entrevistados informou sobre o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados para a APS, o que não gerou 

surpresa: a prática de pesquisa pelas IES já é restrita em áreas tradicionais de 

atuação da fisioterapia. Práticas em saúde pública tem ainda menos espaço como 

objeto de investigação, o que atrasa a produção de conhecimento que possa nortear 

as atribuições do fisioterapeuta no âmbito da APS. No entanto, todos os 

entrevistados indicam a existência de projetos de extensão voltados para a 

comunidade, porém voltados para a reabilitação. Ao contrastar as entrevistas com 

dados documentais, foi surpreendente observar no website da IES 5 a presença de 

projetos de extensão em APS com títulos sugestivos de ênfases afins à prática 

preventiva em fisioterapia, mas tal oferta não foi mencionada pelo Coordenador, 

restando a dúvida sobre a participação (ou não) de alunos de fisioterapia nas 

mesmas. 

Sabe-se que a carga horária destinada ao estágio supervisionado curricular 

deve representar 20 % da carga horária total do curso de Graduação em Fisioterapia 

proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4/2002). 

A mesma Resolução afirma que a carga horária do estágio curricular supervisionado 

deverá assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes 

níveis de atuação.  

Não há nas DCN um artigo que mostre como a carga horária total de estágio 

deve ser dividida entre os três níveis de atenção, porém, é de se acreditar que se o 

egresso deve ter “uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde [...] respeitando os 

princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade (RESOLUÇÃO 

CNE/CES Nº 4/2002)”, a carga horária destinada as atividades de prática deveriam 

ser distribuídas de acordo com o nível de complexidade e iguais entre elas. 



 
 

Em nove das IES pesquisadas a carga horária de estágio em APS é inferior 

às de estágios em atenção especializada. Apenas uma IES apresenta cargas 

horárias de estágio equivalentes. Oito IES pesquisadas supostamente oferecem 

estágio em APS, o que condiz com as recomendações das DCN, no entanto, ainda 

faltam critérios de normatização para garantir que o mesmo seja capaz de formar um 

egresso em condições de atuar. Por exemplo, em alguns casos, embora atuando no 

cenário da APS, os alunos realizam apenas práticas reabilitadoras dentro da 

unidade de saúde. Estas práticas deveriam ser melhor aproveitadas, pois são 

desenvolvidas em cenários reais, aproximando os espaços de aprender e trabalhar, 

preparando o estudante para enfrentar os problemas reais e as mudanças do mundo 

do trabalho. 

Nesses espaços de práticas, vários projetos encontraram nas metodologias 

baseadas na concepção pedagógica crítico-reflexiva, especialmente a 

problematização, um instrumental adequado para articular a ação dos diferentes 

atores sobre os problemas da realidade. Essas metodologias permitem leitura e 

intervenção rápidas sobre a realidade; favorecem a interação entre os diversos 

atores, pois pressupõem a participação e vivência coletiva; favorecem a construção 

coletiva do conhecimento e a valorização de todos os saberes por que o 

conhecimento da realidade não é de domínio exclusivo de nenhum dos 

participantes; estimulam a criatividade na construção de soluções; propiciam a 

liberdade no processo de pensar e de agir (BORDENAVE e PEREIRA, 1993; 

FREIRE, 1997 apud FEUERWERKER e SENA, 2002). 

 Foi mencionada a prática em APS como equivalente a atuação nas clínicas-

escola das IES. Estas clínicas apareceram ao longo das entrevistas como fonte de 

orgulho dada a disponibilidade de importantes recursos tecnológicos. A manutenção 

de tais estruturas é uma obrigação das IES, não cabendo interpretá-las como 

cenários de práticas em APS: estas não fazem parte da rede do SUS, não estão 

necessariamente submetidas às políticas de saúde e, portanto, não são ambientes 

propícios para identificar necessidades da comunidade. Em geral também não se 

pautam por atuação multiprofissional dos diferentes atores envolvidos na atenção 

primária nem realizam atividades emblemáticas como visitas domiciliares. Este é 

outro tema importante a ser melhor explorado pelas DCN em futuras revisões. 

Segundo o parágrafo único do artigo 7º das DCN a carga horária do estágio 

curricular supervisionado deve assegurar a prática de intervenções preventiva e 



 
 

curativa nos diferentes níveis de atuação. Levando-se em consideração que as DCN 

foram homologadas a mais de 10 anos, todas as IES já deveriam se adequar a estas 

determinações, o que na maioria delas não ocorre. Apenas três IES pesquisadas 

realizam estágios na ESF e ali realizam todas as atividades pertinentes; duas IES já 

firmaram convênios com o Município e pretendem iniciar suas atividades em 2013; 

quatro IES apresentam “estágio em APS”, no entanto seus coordenadores afirmam 

que a carga horária é mínima, enquanto que em outras duas o estágio em APS não 

é obrigatório. 

O grande problema apontado durante as entrevistas são as contrapartidas 

exigidas pelas instituições de saúde, que demandam contrapartida financeira, 

disponibilidade de supervisores de estágio contratados pelas IES, e por vezes 

bolsas de estudo de pós-graduação a seus colaboradores, encontrando resistência 

das mantenedoras de IES particulares. Existem dificuldades logísticas para a 

realização do estágio em APS, que é de grande complexidade. O trabalho em APS 

não é estático, demanda deslocamentos e muitas vezes a disponibilidade de 

veículos. Utiliza tecnologias leves e leve-duras que nem sempre estão disponíveis 

ou contam com preceptores capacitados a ensiná-las. Por exemplo, o caso da IES 2 

que possui um pólo de estágio em APS na zona oeste do Município do Rio de 

Janeiro e que enfrenta dificuldades para mantê-lo, devido a tramites burocráticos e 

dificuldades logísticas. 

Sobre o assunto da preceptoria, as recomendações das Diretrizes em relação 

ao estágio supervisionado não abordam o tema de forma clara. O artigo 7º versa 

sobre o estágio curricular e a supervisão docente: “A formação do Fisioterapeuta 

deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão docente 

[...]” (CNE/CES, 2002). Durante as entrevistas foram observadas situações distintas: 

os preceptores, em alguns cursos, são profissionais da instituição conveniada (o que 

não significa que sempre está disponível, apto ou interessado em ensinar); pode ser 

um fisioterapeuta contratado pela IES e alocado no cenário de prática (o que 

restringe a atuação por ser estranho ao serviço); ou pode ainda ser docente da IES, 

(o que teoricamente garantiria a qualidade dos conhecimentos oferecidos).  

As DCN estabelecem a necessidade de supervisão docente nas atividades de 

estágio curricular, sem entanto definir os mecanismos de acompanhamento. Em 

alguns cursos o professor da disciplina de acompanhamento do estágio curricular 

visita periodicamente a instituição de saúde para avaliar o andamento do estágio, 



 
 

em outras não há esta disciplina, porém, existem docentes que são contratados para 

fazer este acompanhamento no local. Cabe problematizar a presença regular do 

docente nos cenários de prática.  Se por um lado esta seria desejável para fortalecer 

a integração teoria-prática, poucos docentes estão engajados nos cenários de 

prática profissional o que não ajuda a aprendizagem dos alunos. Uma atualização 

das DCN a respeito do vínculo dos preceptores e da natureza da supervisão docente 

seria interessante para a qualidade do estágio curricular. Caberia inclusive uma 

articulação do tema da preceptoria com a Política Nacional de Educação 

Permanente (Portaria nº 198/GM, 2004), garantindo a contribuição das IES para o 

aprimoramento do processo de trabalho em APS. 

Os problemas em relação à preceptoria de estágio em ambientes de APS 

poderiam também ser amenizados através do Programa de Educação pelo Trabalho 

para Saúde (PET-SAÚDE) que tem como objetivo a educação pelo trabalho, 

disponibilizando bolsas para tutores (professores) e preceptores (profissionais dos 

serviços) além de estudantes de graduação da área de saúde. Este programa 

propõe a valorização da preceptoria, mas durante as entrevistas não emergiu 

nenhum comentário sobre a participação do curso na aquisição do PET-SAÚDE. De 

fato, seria muito interessante para os atores envolvidos nas questões de 

preceptoria/monitoria a participação neste projeto, pois além de aumentar a 

assistência fomentaria o ingresso na pesquisa científica em APS.  

 

8.3 MERCADO DE TRABALHO EM APS: O PERFIL DO EGRESSO 

 

Um dos objetivos do presente estudo foi analisar a percepção dos 

coordenadores acadêmicos sobre o perfil do egresso e o papel do Curso em que 

atua para atender a Atenção Primária à Saúde. 

Existe um consenso entre todos os gestores em relação ao mercado de 

trabalho para o fisioterapeuta. Para todos os entrevistados o mercado pede um 

profissional especialista voltado principalmente para a reabilitação. Três gestores 

afirmaram que a maior demanda profissional está nos hospitais e dois mostraram-se 

otimistas a respeito do mercado de trabalho na APS, principalmente pelo aumento 

da cobertura da Estratégia Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro. É claro 

que estes dois coordenadores possuem em seus cursos currículos que mais se 

alinham as DCN e isso deve justificar suas percepções.  



 
 

Durante a entrevista um dos coordenadores afirmou que o currículo do curso 

sofre influência da formação do gestor. Para ele a formação deve ser generalista, no 

entanto, o curso deve ser direcionado a realidade do mercado de trabalho, o que 

explica o forte componente reabilitador e hospitalocêntrico no currículo de seu curso.        

Para quatro entrevistados os problemas encontrados pelos egressos no 

mercado de trabalho são a exigência cada vez mais incisiva de profissionais com 

especialização e os baixos salários, o que dificulta a absorção destes profissionais 

logo que saem dos centros formadores. 

É importante entender o papel da ABENFISIO no cenário educacional e 

profissional quando a mesma adota medidas que objetivam a capacitação e a 

educação continuada/permanente do corpo docente e dos profissionais de 

Fisioterapia. 

Todos os entrevistados concordaram que a formação generalista deve ser 

enfocada, com o objetivo de abastecer o mercado de trabalho de Fisioterapia nos 

diversos setores, no entanto, deve-se levar em consideração que novas políticas 

públicas de inclusão destes profissionais devem ser construídas e as que já existem 

devem ser revistas, com o objetivo de criar novas vagas e fundamentar esta 

necessidade nos serviços de saúde. 

Quando perguntados se seus egressos saem preparados para a atuação em 

postos de saúde e no ambiente comunitário, oito coordenadores afirmaram que sim, 

porém, em sua maioria, as justificativas não eram claras. Eles se limitavam a afirmar 

que ofereciam um número de disciplinas que eram suficientes para “dar uma boa 

noção” sobre a atuação do fisioterapeuta na APS e que o estágio supervisionado 

curricular em APS era suficiente. No entanto, o que foi analisado é que na maioria 

dos Cursos de Fisioterapia do Município do Rio de Janeiro a oferta de disciplinas e 

de práticas em cenários de APS são insuficientes, implicando na formação de 

profissionais não aptos a atender esta necessidade. 

Neste mesmo raciocínio, como que os profissionais fisioterapeutas formados 

até então, estão preparados para a atuação em APS se a grande maioria foi 

formada antes das DCN? Como que os egressos estão preparados para esta 

atuação se uma grande parcela dos Cursos de Fisioterapia ainda estão se 

adequando as DCN mesmo após dez anos de homologação? É inegável que houve 

um grande avanço na formação deste profissional, todavia a atuação do 

fisioterapeuta na APS ainda necessita de maior fomento nas matrizes curriculares e 



 
 

o mercado precisa acolher mais este profissional. Talvez assim, com o aumento da 

demanda, as IES se preocuparão em tornar o fisioterapeuta um profissional que 

realmente possa atuar nos três níveis de atenção.   

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo indica um avanço na perspectiva de renovação dos 

currículos dos cursos de graduação em Fisioterapia, na direção das DCN no 

Município do Rio de Janeiro. No entanto, enquanto algumas IES estão mais 

adiantadas neste processo outras ainda estão se adequando a “nova realidade” 

curricular, convivendo com lacunas que podem influenciar de forma significante a 

formação do egresso. Algumas vêm sendo preenchidas com a oferta de disciplinas 

de práticas assistidas embora apenas quatro dos dez cursos entrevistados 

introduzam seus alunos nestas atividades de integração curricular. 
A inclusão de um número maior de disciplinas com conteúdo preventivo junto 

a redistribuição da carga horária reforçaria o ensino/aprendizagem da APS nos 

currículos daquelas IES que ainda não conseguiram se adequar as DCN, 

fortalecendo a formação do egresso na busca de formação generalista.  

O acompanhamento do estágio supervisionado curricular é outro ponto que 

necessita ser observado. É possível que, no estágio atual de implantação, o 

fortalecimento do debate e sua normatização nas DCN, demandando efetivo 

acompanhamento docente ao longo do estágio, fortalecesse a integração entre a 

teoria e a prática. 

O MEC pode dialogar com os governos estaduais e municipais e, junto com 

as IES, pactuar mecanismos para viabilizar parcerias que favoreçam o oferecimento 

de estágio supervisionado curricular no SUS, principalmente em APS, para benefício 

inclusive da população adscrita à ESF. Ficou claro que esta necessidade não é 

apenas uma questão institucional local, mas também governamental. 

Políticas de inclusão do fisioterapeuta nos NASF foram elaboradas e 

implementadas, mas as atribuições do mesmo ainda não foram totalmente 

estabelecidas, o que atrapalha não somente o cuidado à população mais também a 

forma com que os futuros egressos aprendem mesmo em cenários “teóricos”, visto a 

possibilidade destes profissionais se inserirem no ensino universitário. 
Como foi visto, a maioria dos cursos seguiu as recomendações na carga 

horária total do curso, entretanto, a qualidade dos cursos não é conseqüência 

apenas do número de horas ou da quantidade de conteúdos veiculada. Os 

conhecimentos se renovam de forma contínua e os contextos de prática variam com 

a política de saúde. A graduação não esgota a formação, o que reforça a 



 
 

necessidade de preparar o aluno na perspectiva da educação continuada e 

permanente.  

  Foi observado também grande discrepância entre as Instituições privadas e 

públicas na disponibilização de vagas para o ingresso no curso de graduação em 

Fisioterapia, sendo esta muito maior na rede privada de ensino, o que mostra o 

amplo domínio privado na prestação de serviços de ensino. Cabe considerar que, 

das 16 IES situadas no Município do Rio de Janeiro, apenas duas são públicas. 

Ainda que exista uma relação muito importante entre a prática e a formação 

profissional, a inovação na formação por si só não muda a prática e mudanças no 

mercado de trabalho e nas práticas por si só não determinam novos rumos para a 

formação.  É compreensível que os coordenadores assinalem que o mercado de 

trabalho em APS é escasso. Observa-se atualmente uma grande necessidade de 

profissionais fisioterapeutas em unidades públicas do SUS, mas a incorporação 

destes nos serviços é restrita. Portanto, não se deve considerar os cursos como 

insensíveis quando o assunto é o ensino da APS.  

A própria inserção do fisioterapeuta na rede pública de saúde pode ser vista 

como uma questão curricular em potencial. Os cursos podem preparar os alunos 

para uma atitude ativa de pressionar pela oferta de serviços, contribuindo para a 

transformação das necessidades em demandas e, portanto, uma construção política 

em que a Estratégia Saúde da Família também fomente esta discussão. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam caminhos inovadores para o 

ensino da fisioterapia, no entanto desde sua criação mantém-se várias lacunas nos 

currículo, cabendo serem revistas, complementadas e avaliadas. Seria interessante 

a criação de mecanismos mais efetivos de avaliação por ocasião do reconhecimento 

dos cursos, em que o MEC pudesse garantir a implementação das DCN e a 

progressiva inovação nos currículos. Os documentos utilizados pelos avaliadores do 

MEC como o Roteiro de Verificação para Autorização de Funcionamento (MEC, 

1999) não prioriza o detalhamento dos cenários de prática e a relação entre ensino e 

projetos de extensão em APS, ou a preceptoria do estágio, aspectos vitais para a 

construção da integralidade na prática.  

A ABENFISIO e o FNEPAS (Fórum Nacional de Educação das Profissões na 

Área da Saúde) vêm se empenhando no sentido de criar uma massa crítica apta a 

perceber as modificações necessárias em relação a garantia das DCN. Por outro 

lado, é fundamental a ocupação de espaços de prática, e que as equipes que estão 



 
 

nos NASF, nos Municípios, nas secretarias, ou docência, e que são profissionais em 

fisioterapia compreendam a relação entre formação, educação continuada e 

permanente, e prática profissional. Se os conselhos e demais órgãos de classe 

envolvidos com as questões corporativas estão preocupados em regular a prática 

conforme está estabelecida, mantém-se a necessidade de inventar uma prática que 

ainda não está estabelecida, e que trará benefícios para todos os profissionais 

envolvidos, não apenas os fisioterapeutas mais principalmente para a população. 

 As condições de trabalho dos próprios gestores influenciou na criação dos 

novos currículos. Em IES majoritariamente privadas, várias com fins lucrativos, onde 

os professores tem vínculos muitas vezes de horistas, o tempo para discussão e 

formulação curricular não está contemplado nem financiado para projetar um PPC 

legitimado pela participação ampla. Alguns cursos estabeleceram iniciativas de 

apoio docente do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem, mas existe 

pouco espaço de participação para uma construção coletiva de projetos 

pedagógicos. Não é a toa que as IES se preservem evitando circular estes 

documentos. 

Em relação à pesquisa em atenção primária se por um lado houve menção a 

atividades de extensão no que tange a prática fisioterápica em atenção primária (o 

que é interessante pela versatilidade dos projetos, o que permite testar modelos, 

inovar, fazer coisas diferentes que podem vir a inspirar o ensino), por outro lado é 

importante que o ensino nos ambientes de prática, como no caso dos estágios 

curriculares, gere sistematizações e análises críticas mediante a produção  de 

pesquisas, questionamentos sobre estas práticas e produção de conhecimentos 

sobre a fisioterapia na atenção primária, prestigiando o trabalho na APS. Para os 

alunos seria valiosa a participação em projetos de pesquisa e iniciação científica, 

numa compreensão que a entrada na APS não precisa ser apenas assistencial, 

podendo abranger a pesquisa científica (cabendo supervisão docente e educação 

permanente).  

É importante entender que quando o aluno vai para um cenário de prática de 

atenção primária não cabe fazer exatamente o que faria num ambulatório 

especializado, num hospital. Limitar-se a isso desperdiçaria a compreensão de 

dimensões da prática da APS que extrapolam o modelo biomédico. Enquanto não 

forem utilizadas oportunidades em ambientes de práticas de APS para compreender 

os sujeitos nas suas relações sociais, numa concepção ampliada de saúde-doença-



 
 

cuidado, a formação em saúde pouco vai mudar. Avançar na prevenção e prestação 

de assistência nas comunidades, nas residências e nos postos de saúde, pode ser 

acompanhado da ampliação do entendimento do profissional em formação, que 

poderá situar estas práticas na sua vida social e laboral. Os arranjos para isso são 

muitos, no nível das IES, mas também das políticas de saúde e de educação 

superior. 
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ANEXO I 
 

CURRÍCULO MÍNIMO PARA GRADUAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*) 
 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Fisioterapia. 

 
          O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacio nal de Educação, 
tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro 
de 1995, e com fundamento no Parecer CES 1.210/2001, de 12 de setembro de 2001, peça 
indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo 
Senhor Ministro da Educação, em 7 de dezembro de 2001, resolve: 
          Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Fisioterapia, a serem observadas na organização curricular das Instituições 
do Sistema de Educação Superior do País. 
          Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 
Fisioterapia definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
fisioterapeutas, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação 
dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Fisioterapia das Instituições do 
Sistema de Ensino Superior. 
          Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 
científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios 
éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de 
estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potenc ialidades, 
quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas 
e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, 
sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e 
execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 
          Art. 4º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 
gerais: 
           I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 
prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema 
de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 
procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro 
dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que 
a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
           II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo 
efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e 
de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 
científicas; 
           III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais 
de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não- verbal e 



 
 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 
tecnologias de comunicação e informação; 
           IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar 
da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 
para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 
           V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 
físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 
           VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais 
de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 
educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 
proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os 
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 
internacionais. 
           Art. 5º A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 
específicas: 
           I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
           II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 
promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 
           III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 
extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania 
e de ética; 
           IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 
garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema; 
           V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das 
pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, 
econômicas, ambientais e biológicas; 
           VI - realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, 
solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que 
permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as 
intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no 
campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, 
reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 
           VII - elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção 
fisioterapêutica, considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas 
éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, 
sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 
           VIII - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 
como uma forma de participação e contribuição social; 
           IX - desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de 
saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito 
de sua competência profissional; 
           X - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
           XI - prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus 
familiares sobre o processo terapêutico; 
           XII - manter a confidencialidade das informações, na interação com outros 
profissionais de saúde e o público em geral; 



 
 

           XIII - encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando 
e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

XIV - manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à 
atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

XV - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 
acadêmicos e científicos; 

XVI - conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 
Fisioterapia; 

XVII - seus diferentes modelos de intervenção. 
Parágrafo único. A formação do Fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde 

vigente no país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 
referência e contra-referência e o trabalho em equipe. 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Fisioterapia devem 
estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 
comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em fisioterapia. Os conteúdos devem contemplar: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 
base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 

II - Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas relações 
sociais, do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, contemplando a 
integração dos aspectos psico-sociais, culturais, filosóficos, antropológicos e 
epidemiológicos norteados pelos princípios éticos. Também deverão contemplar 
conhecimentos relativos as políticas de saúde, educação, trabalho e administração; 

III - Conhecimentos Biotecnológicos - abrange conhecimentos que favorecem o 
acompanhamento dos avanços biotecnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas que 
permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática clínica 
fisioterapêutica; e 

IV - Conhecimentos Fisioterapêuticos - compreende a aquisição de amplos 
conhecimentos na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a história, 
a ética e os aspectos filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus diferentes níveis de 
intervenção. Conhecimentos da função e disfunção do movimento humano, estudo da 
cinesiologia, da cinesiopatologia e da cinesioterapia, inseridas numa abordagem sistêmica. 
Os conhecimentos dos recursos semiológicos, diagnósticos, preventivos e terapêuticas que 
instrumentalizam a ação fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e nos diferentes 
níveis de atenção. Conhecimentos da intervenção fisioterapêutica nos diferentes órgãos e 
sistemas biológicos em todas as etapas do desenvolvimento humano. 

Art. 7º A formação do Fisioterapeuta deve garantir o desenvolvimento de estágios 
curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular 
supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 
Fisioterapia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. A carga horária do estágio curricular supervisionado deverá 
assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de atuação: 
ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde etc. 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá 
contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 
estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e 
estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 
complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Art. 9º O Curso de Graduação em Fisioterapia deve ter um projeto pedagógico, 
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 
professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto 



 
 

pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo 
do Curso de Graduação em Fisioterapia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, 
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em 
um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Fisioterapia deverão 
contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Fisioterapia poderá incluir aspectos 
complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a 
inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 
demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá ser definida 
pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 
semestral, sistema de créditos ou modular. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia, o aluno deverá 
elaborar um trabalho sob orientação docente. 

Art. 13. A estrutura do Curso de Graduação em Fisioterapia deverá assegurar que: 
I - as atividades práticas específicas da Fisioterapia deverão ser desenvolvidas 

gradualmente desde o início do Curso de Graduação em Fisioterapia, devendo possuir 
complexidade crescente, desde a observação até a prática assistida (atividades 
clínicoterapêuticas); 

II - estas atividades práticas, que antecedem ao estágio curricular, deverão ser 
realizadas na IES ou em instituições conveniadas e sob a responsabilidade de docente 
fisioterapeuta; e 

III - as Instituições de Ensino Superior possam flexibilizar e otimizar as suas 
propostas curriculares para enriquecê-las e complementá- las, a fim de permitir ao 

profissional a manipulação da tecnologia, o acesso a no vas informações, considerando os 
valores, os direitos e a realidade sócio-econômica. Os conteúdos curriculares poderão ser 
diversificados, mas deverá ser assegurado o conhecimento equilibrado de diferentes áreas, 
níveis de atuação e recursos terapêuticas para assegurar a fo rmação generalista. 

Art. 14. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 
propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Fisioterapia que deverão ser 
acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 
necessários ao seu aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 
conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Fisioterapia deverá utilizar metodologias e critérios 
para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, 
em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à 
qual pertence. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 
Presidente da Câmara de Educação Superior 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Caro (a) gestor (a) acadêmico, 

 

            Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de pesquisa 

sobre a Abordagem da Atenção Primária nos Cursos de Graduação em Fisioterapia 

no Município do Rio de Janeiro, desenvolvida no programa de pós-graduação da 

Universidade Estácio de Sá/Rio de Janeiro como parte integrante das exigências 

para aquisição do grau de Mestre em Saúde da Família, de autoria do mestrando 

Nildo Campos Rangel Neto, sob orientação da Prof. Drª Adriana Cavalcanti de 

Aguiar. 

            Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada na análise de documentos e 

depoimentos de gestores acadêmicos de cursos identificados como oferecendo 

oportunidades de desenvolvimento profissional para atuar na atenção primária e/ou 

Estratégia Saúde da Família. 

            Sua participação é voluntária e consiste em responder algumas perguntas 

constantes de uma ficha de identificação e do roteiro de entrevista. O local, data e 

horário da entrevista serão agendados de acordo com a sua conveniência, ocasião 

em que esclarecerei as dúvidas sobre o estudo. O (A) senhor(a) poderá interromper 

a entrevista a qualquer momento, se assim o desejar, sem nenhum prejuízo pessoal 

ou relacionado ao trabalho, bem como solicitar informações adicionais. 

            O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá / 

Rio de Janeiro, tendo sido aprovado. O uso das informações é restrito para a 

pesquisa e a divulgação dos seus resultados será feita através de trabalhos técnico-

científicos, preservando o anonimato. 

Eu, ___________________________________________________________ RG ou 

CREFITO-2 ______________________________ declaro (a) ter sido esclarecido 

sobre a finalidade da pesquisa e concordo em conceder a entrevista solicitada 

sabendo que meu nome não será divulgado e os resultados serão utilizados para a 

dissertação de mestrado e divulgados em artigos posteriormente e meu nome será 

mantido em sigilo. Asseguraram-me de que o desenvolvimento desta pesquisa 

respeitará, a todo instante, a resolução nº 196/96 do CNS – Conselho Nacional de 

Saúde (diretrizes e 



 
 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos), a qual me foi 

apresentada cópia, e toda a legislação vigente em nosso país, respeitando todos os 

meus direitos como cidadão (ã). 

 

Assinatura do entrevistado (a): __________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisador: ____________________________________________ 

 

Contatos: 

 

Nildo Campos Rangel Neto / (21) 9802-2986  /  (21) 3384-0485 

  

E-mail: nilrangel@ig.com.br 

 

Prof. Drª. Adriana Cavalcanti de Aguiar (21) 3231-6135 

 

E-mail: aguiaradri@gmail.com  

 

Comitê de Ética da UNESA – (21) 3231-6135 

 

E-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - GESTORES ACADÊMICOS 

 

Entrevistado:_________________________________________________________ 

Instituição:___________________________________________________________ 

1) Em que ano concluiu sua graduação? 

2) Há quanto tempo atua como docente?  

3) Quando e porque assumiu a coordenação do curso? 

4) Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais a formação do fisioterapeuta deve 

ser generalista para se adequar às necessidades da sociedade. Qual é a sua 

percepção sobre o que é preconizado nas diretrizes considerando o mercado de 

trabalho?  

5) Foi feita alguma alteração no projeto pedagógico do curso em decorrência das 

DCN? Por quê? [Poderia ter acesso ao projeto pedagógico?] 

Se sim, 5a) quem participou das alterações? 5b) O que aconteceu desde então? 

[acertos, dificuldades, apoios, resistências?] 

1 Quais ambientes de prática os alunos frequentam ao longo do curso? [em qual 

período? O que fazem lá? Quem acompanha?]  

6a) Existem documentos ou diretrizes que subsidiam estas atividades? [como posso 

ter acesso a estes documentos?]  

2 O estágio supervisionado desta instituição inclui atividades em centros e postos 

de saúde, ou ambiente comunitário?  

[Se a resposta for positiva: como o estágio é oferecido? Em que período é 

oferecido? O Sr (a) acha que a carga horária é suficiente?] 

Se a resposta for negativa: o Sr (a) acha que seria interessante a presença de 

estágio em atenção primária?  

3 A grade curricular deste curso foi atualizada conforme preconizado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais? Atualmente que desafios o Sr (a) acha que este curso de 

fisioterapia enfrenta? [Quais alterações desejaria ver contempladas?] 

4 Existe menção â Estratégia Saúde da Família em alguma disciplina? Como 

ocorre? Qual sua importância? no curso de graduação de Fisioterapia desta 

instituição? O Sr (a) acha importante tê-la? Por quê? 



 
 

5 Como você vê a Estratégia de Saúde da Família no contexto de mercado de 

trabalho do fisioterapeuta? 

6 Acredita que formação oferecida neste curso prepara os alunos para atuação em 

centros e postos de saúde e no ambiente comunitário? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V 

 
ROTEIRO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 

 

1. Nome do Curso 

2. Natureza Jurídica 

3. Ano de início do Curso 

4. Reconhecimento / Bases legais 

5. Duração do Curso 

6. Carga horária mínima 

7. Número de vagas por turno 

8. Conceito ENADE 

9. Grade Curricular 

10. Disciplinas contendo Atenção Primária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO VI 
 

PLANILHA GERADA APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

IES 
 

NATUREZA 
JURÍDICA / 

MODALIDADE 

INÍCIO DO 
CURSO 

RECONHECIMENTO 
/ BASES LEGAIS 

  
 

UNISUAM Privada sem fins 
lucrativos 
Presencial 

01/03/1064 
(Bonsucesso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07)  
Tipo de documento:  x                                                                    
No. Documento:  x  
Data do Documento: x                                                                     
Data de Publicação: x  
No. Parecer / Despacho:  602/1961 CNE                                  
Data do Despacho:  06/10/1961 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Decreto Federal                                  
No. Documento:  57353 de 26/11/1965 Data 
do Documento:                                                                         
Data de Publicação:  02/02/1966        No. 
Parecer / Despacho:  715/1965 CFE                                   
Data do Despacho:  09/07/1965 
Ato Regulatório:  Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC/SESu                           
No. Documento:  775 de 07/11/2008 Data do 
Documento:  x                                                                    
Data de Publicação:  10/11/2008  
No. Parecer / Despacho:  x                                                             
Data do Despacho: x 

05/02/2005 
(Campo Grande) 

Sem registro no MEC 

UNI IBMR Privada com fins 
lucrativos 
Presencial 

16/05/1984 
(Botafogo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Decreto Federal                                 
No. Documento:  89.674 de 16/05/1984 Data 
do Documento:  x                                                             
Data de Publicação:  17/05/1984  
No. Parecer / Despacho:  226/1984 CFE                            
Data do Despacho:  11/04/1984 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  195 de 13/04/1989                        
Data do Documento: x                                                                



 
 

 Data de Publicação:  14/04/1989                            
No. Parecer / Despacho:  1.269/1988 CFE                          
Data do Despacho:  01/12/1988 

Ato Regulatório:  Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria                                     
No. Documento:  Portaria 473 de 22/11/2011. 
Data do Documento:  22/11/2011                                           
Data de Publicação:  24/11/2011  
No. Parecer / Despacho:  Portaria SESU/MEC                      
Data do Despacho:  08/12/2011 

14/03/2011 
(Barra) 

Sem registro no MEC 

 Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo 
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  2.277 de 03/08/2004                   
Data do Documento: x                                                                
Data de Publicação:  05/08/2004                            
No. Parecer / Despacho:  1.037/2004 SESu                        
Data do Despacho: x 
Ato Regulatório:  Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC/SESu                            
No. Documento:  775 de 07/11/2008                                 
Data do Documento: x                                                                
Data de Publicação:  10/11/2008                           
No. Parecer / Despacho:  x                                                       
Data do Despacho: x  

FABA Privada com fins 
lucrativos 
Presencial 

10/03/2003 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  1.703 de 07/06/2002 Data do 
Documento: x                                                                
Data de Publicação:  10/06/2002  
No. Parecer / Despacho:  806/2002 SESu                           
Data do Despacho: x 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC/SESu                           
No. Documento:  584 de 17/04/2009 Data do 
Documento:  x                                                              
Data de Publicação:  20/04/2009  



 
 

No. Parecer / Despacho: x                                                        
Data do Despacho: x  

FSJ Privada sem fins 
lucrativos 
Presencial 

11/08/2008 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Portaria MEC/SESu                          
No. Documento:  173 de 07/03/2008 Data do 
Documento:  x                                                             
Data de Publicação:  11/03/2008  
No. Parecer / Despacho:  158/2008 SESu                          
Data do Despacho: x 

IFRJ Pessoa Jurídica de 
Direito Público – 

Federal 
Presencial 

02/03/2009 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução do Conselho 
Diretor           No. Documento:  12  
Data do Documento:  x                                                                  
Data de Publicação:  11/07/2008  
No. Parecer / Despacho:  x                                                             
Data do Despacho: x  

UNESA Privada com fins 
lucrativos 
Presencial 

Campus Barra - 
20/02/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução 
CONSUNI/UNESA               No. Documento:  13 
de 17/11/1994 Data do Documento:  x                                                       
Data de Publicação:  17/11/1994  
No. Parecer / Despacho: x                                                             
Data do Despacho: x  
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                            
No. Documento:  118 de 13/02/1995 Data do 
Documento:  x                                                                   
Data de Publicação:  14/02/1995  
No. Parecer / Despacho: x                                                             
Data do Despacho: x 

Campus 
Rio Comprido - 

16/11/1989 
 
 

 

Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução 
CONSUNI/UNESA              No. Documento:  06 
de 16/11/1989 Data do Documento:  x                                                        
Data de Publicação:  16/11/1989  
No. Parecer / Despacho: x                                                            
Data do Despacho: x 

 
 
 

Campus 

Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                           



 
 

Jacarepaguá - 
07/08/2002 

No. Documento:  118 de 13/02/1995 Data do 
Documento: x                                                                   
Data de Publicação:  14/02/1995  
No. Parecer / Despacho: x                                                            
Data do Despacho: x  
Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução 
CONSUNI/UNESA               No. Documento:  156 
de 03/07/2002 Data do Documento: x                                                                    
Data de Publicação:  03/07/2002  
No. Parecer / Despacho: x                                                            
Data do Despacho: x 

 Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                             
No. Documento:  118 de 13/02/1995 Data do 
Documento: x                                                                     
Data de Publicação:  14/02/1995  No. Parecer 
/ Despacho: x                                                              
Data do Despacho: x 

Nova América - 
12/02/2007 

Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução CONSUNI                                
No. Documento:  337  
Data do Documento:  x                                                                    
Data de Publicação:  08/12/2006  No. Parecer 
/ Despacho:  x                                                             
Data do Despacho: x 

UCB Privada sem fins 
lucrativos 
Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 

20/03/1984 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Decreto Federal                                  
No. Documento:  89454 de 20/03/1984 Data 
do Documento:  x                                                              
Data de Publicação:  21/03/1984  
No. Parecer / Despacho:  51/1984 CFE                               
Data do Despacho:  27/01/1984 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                       
No. Documento:  751 de 20/10/1986 Data do 
Documento: x                                                               
Data de Publicação:  21/10/1986  
No. Parecer / Despacho:  533/1986 CFE                            
Data do Despacho:  06/08/1986 



 
 

Distância  Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução CEPE                                 
No. Documento:  001-G/2006  
Data do Documento:  x                                                   
Data de Publicação:  11/04/2006  
No. Parecer / Despacho: x                                                       
Data do Despacho: x  

UGF Privada sem fins 
lucrativos 
Presencial 

 

01/07/1992 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução CONSUN                          
No. Documento:  60 de 11/05/1992 Data do 
Documento:  x                                                             
Data de Publicação:  11/05/1992  
No. Parecer / Despacho:  x                                                      
Data do Despacho: x 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                       
No. Documento:  707 de 16/06/1997 Data do 
Documento:  x                                                              
Data de Publicação:  17/06/1997  
No. Parecer / Despacho:  230/1997 CES/CNE                  
Data do Despacho:  05/05/1997 
Ato Regulatório:  Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                       
No. Documento:  719 de 20/03/2006 Data do 
Documento:  x                                                              
Data de Publicação:  21/03/2006  
No. Parecer / Despacho:  767/2006 SESu                          
Data do Despacho: x 

UFRJ Pessoa Jurídica de 
Direito Público – 

Federal 
Presencial 

01/08/1994 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução CEG/UFRJ                        
No. Documento:  S/N de 18/08/1993 Data do 
Documento: x                                                               
Data de Publicação:  18/08/1993  
No. Parecer / Despacho: x                                                        
Data do Despacho: x 
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  1.314 de 03/09/1999 Data do 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documento:  x                                                               
Data de Publicação:  06/09/1999  
No. Parecer / Despacho:  763/1999 CES/CNE                   
Data do Despacho:  10/08/1999 

Ato Regulatório:  Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  1.130 de 10/09/2008 Data do 
Documento:  x                                                               
Data de Publicação:  11/09/2008  
No. Parecer / Despacho:  x                                                        
Data do Despacho: x 

UVA Privada com fins 
lucrativos 
Presencial 

 

14/04/1997 Ato Regulatório:  Autorização  
Prazo de validade:  Art. 35 Decreto 5.773/06 
(Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07) 
Tipo de documento:  Resolução CONSUN                            
No. Documento:  01 de 06/02/1997 Data do 
Documento:  x                                                               
Data de Publicação:  06/02/1997  
No. Parecer / Despacho:  x                                                       
Data do Despacho: x  
Ato Regulatório:  Reconhecimento de Curso  
Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo 
Avaliativo  
Tipo de documento:  Portaria MEC                                        
No. Documento:  1871 de 22/08/2001 Data do 
Documento:  x                                                               
Data de Publicação :  24/08/2001  
No. Parecer / Despacho:  1079/2001 CES/CNE                 
Data do Despacho:  06/08/2001 



 
 IES 

 
DURAÇ

ÃO 
CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 
VAGAS ENAD

E 
2010 

DISCIPLINAS CONTENDO 
AP 

UNISU
AM 

10 
semestr

es 

M T N  DISCIPLINA 
Bonsucesso - 4017 horas 12

0 
14
0 

22
0 

2 Estudos Sócio-Antropológicos 

Campo Grande - 4620 horas - - 14
0 

SC Epidemiologia 

     Cidadania 
Fisioterapia Preventiva 
Saúde Pública 
Responsabilidade Social e Ambiental 

Estágio Supervisionado em AB 
Fisioterapia na Saúde do Idoso 
Gestão em Saúde 

UNI 
IBMR 

9 
semestr

es 

Botafogo - 4030 horas 10
0 

- 10
0 

3 Fundamentos Socio-Antropológicos 

Barra – 4030 horas 10
0 

- 10
0 

SC Saúde Coletiva 

     Reabilitação e Cidadania 
Reabilitação Profissional 
Estágio Supervisionado III 
Estágio Supervisionado IV 

Fisioterapia Preventiva 
Gestão e Empreendorismo em Saúde 

FABA 9 
semestr

es 

4520 horas 10
0 

- - 2 Saúde Ambiental e Ecologia 
Epidemiologia 
Fisioterapia Preventiva 
Políticas de Saúde 
Fundamentos da Saúde Coletiva 

Estágio I 

FSJ 10 
semestr

es 

4000 horas 10
0 

- 10
0 

SC Fisioterapia em Saúde 
Pública 

    Educação para Saúde e Meio 
Ambiente 
Políticas Públicas e Terceiro 
Setor 
Políticas Públicas e Terceiro 
Setor 
Epidemiologia Clínica 
Epidemiologia Clínica 

IFRJ 10 
semestr

es 

4698 horas 60 - integral SC Filosofia e Saúde 
História e Fundamentos da Fisioterapia 
Aproximação ao Campo da Saúde 
Educação e Promoção em saúde 
Criança, Adolescente e Sociedade 
Saúde da Criança e do Adolescente 
Práticas Assistivas I 
Humanização em Saúde 
Mulher e Sociedade 

Práticas Assistivas II 
Gestão e Controle Social 
Homem, Soc. e População Trabalhadora 
Práticas Assistivas III 
Epidemiologia e Bioestatística 



 
 

SC – Sem conceito 

Inclusão Social e Acessibilidade 

Estágio Sup. em Fisioterapia I 

Idoso, Família e Sociedade 
Estágio Sup. em Fisioterapia II 
Bioética 
Estágio Sup. em Fisioterapia III 
Fisioterapia Comunitária 
Estágio Sup. em Fisioterapia IV 

Estágio Sup. em Fisioterapia V 

Meio Ambiente e Saúde 

UNESA 10 
semestr

es 

Barra - 4198 horas 60 - 80 2 Fisioterapia na Saúde da 
Família 

Rio Comprido - 4198 horas 60 - 60 2 Fisioterapia na Saúde do 
Idoso 

Jacarepaguá - 4198 horas 80 60 80 2 Fundamentos da 
epidemiologia 

Nova América - 4198 horas 60 - 60 2 Fisioterapia na saúde do 
homem 
Prática Supervisionada – 
Estágio I 
Fund. Socioantropológicos 
da Saúde 

UCB 10 
semestr

es 

4275 horas 50 - 45 2 Bases Sócio-antropológicas da Saúde  
  Epidemiologia e Bioestatística na 

Pesquisa em Saúde  
Estágio de Fisioterapia em Saúde 
Comunitária e Atenção Básica  
Fundamentos e História da Fisioterapia  
Práticas Educativas em Fisioterapia na 
Saúde do Trabalhador  
Práticas Investigativas em Saúde da 
Família  
Práticas Investigativas na Escola da 
Saúde e meio Ambiente  
Práticas Investigativas na Saúde da 
Criança e do Adolescente  
Práticas Investigativas na Saúde do 
Idoso 
Práticas Investigativas na Saúde da 
Mulher e do Homem  
Vivência Profissional em Saúde Coletiva  

UGF 8 
semestr

es 

4031 horas 10
0 

- - 2 Introd a saude coletiva 
Fisioterapia preventiva 
Fisiot erapia em atenção  básica a Saúde 

UFRJ 8 
semestr

es 

3525 horas 88 - integral 4 Saúde Coletiva 

UVA 10 
semestr

es 

4120 horas 12
0 

- 12
0 

3 Saúde pública e vigilância sanitária 
Políticas públicas de saúde 
Saúde da Família 
Atenção à saúde 
Estágio em atenção básica 


