
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

LUCIANA ESTEVES DE FREITAS  

 

  

 

 

 

Análise da relação de matriciamento entre o NASF e a equipe de 

Saúde da Família na atenção à saúde dos portadores de 

lombalgias da Clínica da Família Olímpia Esteves, Município do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

LUCIANA ESTEVES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

Análise da relação de matriciamento entre o NASF e a equipe de Saúde da Família 

na atenção à saúde dos portadores de lombalgias da Clínica da Família Olímpia 

Esteves, Município do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Estácio 

de Sá como requisito parcial para obtenção do grau 

de Mestre em Saúde da Família. 

Orientador Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra.   

 

 

  

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016  



DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, que 

sempre acreditaram nos meus sonhos e os 

financiaram.  

Às minhas filhas Clara e Mel, por 

aguentarem uma mãe sem condições de 

financiar seus sonhos, porque este é o 

paradigma dos profissionais de nosso 

tempo! 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, Professor Dr. Carlos Gonçalves Serra, por ser mais que um 

orientador, um amigo. 

Aos professores que contribuíram com suas opiniões na banca, Valéria Romano e 

Carlos Henrique Paiva.  

Aos profissionais da CFOE, por dedicarem uma parte de seu tempo para a construção 

deste trabalho. 

À minha filha Clara, por estar sempre a meu lado me apoiando e me aturando a todo 

momento. 

À minha filha Mel, por ser tão especial. 

Aos meus pais, por me empurrarem sempre para frente. 

Aos meus irmãos, Alexandre, Leonardo e Pedro, por me amarem tanto. 

Às minhas cunhadas, Marina, Georgette e Lyza, por terem escolhido esta família. 

Aos meus queridos sobrinhos, Carolina, Marcos e Sofia, que tanto alegram a minha 

vida. 

A todas as pessoas que de alguma maneira colaboraram para a confecção deste 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Vovó vamos brincar de casinha, onde 

você mora? 

- Eu moro em São José do Rio Preto. 

 - Eu moro em São José do Rio Colorido”! 

(Vovó Leda e Sofia, quatro anos). 

É neste momento que acontece o preciso 

(e precioso) diagnóstico conjunto, 

elaborado no encontro entre profissionais 

embebidos na história do paciente, na 

leitura corporal de seus sintomas, em sua 

sujeitividade, um momento mágico e 

multicolorido como... 

“...um brilhante que explode em sete cores 

revelando então os sete mil amores que eu 

guardei somente prá te dar...” (Tom 

Jobim). 

 



 

RESUMO 

 
 
Este trabalho é uma análise da relação de matriciamento entre as equipes de Saúde 
da Família (eSF) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família na atenção à saúde dos 
portadores de lombalgias da Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE). Foram 
identificadas as demandas de lombalgias da eSF a serem matriciadas pela fisioterapia 
do NASF, a intervenção técnica dos profissionais e as ferramentas de apoio matricial 
utilizadas, determinando suas fragilidades e potencialidades. Trata-se de estudo de 
caso exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. Responderam à entrevista 
semiestruturada oito médicos e sete enfermeiros das eSF, um psicólogo, um 
farmacêutico e um fisioterapeuta do NASF. Os resultados mostraram que as 
lombalgias são doenças tratadas de maneira inadequada, com foco nos sintomas e 
não em sua causa, perpetuando uma cultura medicalizante reproduzida pelos 
profissionais de saúde e incorporada pelos usuários. Quanto às ferramentas do 
matriciamento, os grupos terapêuticos são a principal forma de tratamento da 
fisioterapia para os usuários com lombalgias. A reunião de equipe é a ferramenta 
utilizada para a educação permanente e discussão de casos entre eSF e NASF. As 
ações no território por meio do Projeto de Saúde no Território (PTS) são escassas e 
apenas pontuais. As consultas compartilhadas entre o fisioterapeuta do NASF e a eSF 
são pouco realizadas, existindo uma tendência à fragmentação do cuidado. Todos os 
profissionais consideraram a educação do paciente como o principal papel da ESF na 
promoção da saúde dos portadores de lombalgias. A partir dos relatos dos 
profissionais da CFOE, elaboramos um projeto assistencial comum para eSF e NASF, 
direcionado à população com dor crônica e baseado na qualificação da interconsulta, 
no aprimoramento da consulta individual e no investimento em informação para os 
usuários sobre como prevenir o agravo em questão. Esta proposta pode ser uma 
alternativa para o alcance da atenção integral na ESF da CFOE.  
 
Palavras chave:  ESF, NASF, eSF, matriciamento, lombalgia, fisioterapia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This paper is an analysis of the Matrix Support-based relationship between the Family 
Health Team (eSF) and the Nucleus For Family Health Support (NASF), focusing on 
healthcare for bearers of low back pain, treated at the Olímpia Esteves Family Clinic 
(CFOE). The low back pain demands at eSF, to be Matrix supported by physical 
therapists at NASF; the technical intervention of professionals in general; and the tools 
used for Matrix Support, along with its fragilities and potentialities, were all identified in 
this paper. It is an exploratory and descriptive case study, with a qualitative approach. 
The semisctructured interview was answered by eight phyisicians and seven eSF 
nurses, as well as by a psychologist, a pharmacist and a NASF physical therapist. The 
results show that low back pain is a mistakenly treated disease, focusing on the 
symptons rather than the causes, perpetuating a drug-consuming culture reproduced 
by health professionals and incorporated by the patients. As far as matrix support tools 
go, therapeutical groups are the main physical therapy treatment for patients with low 
back pain. The team meeting is the gadget used for permanent education and 
discussion of cases between eSF and NASF. The territorial actions, fulfilled through 
Territorial Health Project (PTS), are scarce and merely punctual. The shared 
appointments between NASF’s physicial therapists and the Family Health Team (eSF) 
are rare, demonstranting a propensity towards the fragmentation of healthcare. All of 
the interviewed professionals considered the patient’s education the main contribution 
given by the Family Health Strategy (ESF) in health promotion for low back pain 
bearers. Based on the reports made by CFOE’s professionals, a mutual assistential 
project between eSF and NASF was elaborated towards the population with chronic 
pain. This project was based on enhancement of interconsultation, improvement in 
individual appointments and propagation of knowledge in prevention of the grievances 
in question, what may as well be a way to reach integrated care in the Family Health 
Strategy (ESF) at Olimpía Esteves Family Clinic (CFOE).  

 

Key words: ESF, NASF, eSF, matrix Support, low back pain, physioterapy. 
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Introdução 

 O sistema de saúde determinado pela Constituição Federal de 1988 (CF88)  

para o Brasil é o Sistema Único de Saúde (SUS), que é formado por uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada, e funciona sob as diretrizes da 

descentralização, atenção integral e participação da comunidade (CF art.198, 1988).  

De acordo com a CF88, é dever do Estado garantir a saúde das pessoas por 

meio da formulação e execução e políticas que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos, como também estabelecer condições que assegurem o acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1990).   

Em função dos preceitos determinados pela Constituição Federal, o Ministério 

da Saúde formulou uma série de políticas que garantem a efetivação das leis 

brasileiras no território Nacional. Uma delas é a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), divulgada por meio da Portaria no 2.488 de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 

2011). 

A PNAB traz em seu texto os princípios sobre os quais a AB deve atuar e entre 

os quais estão: a integralidade da atenção, a continuidade do cuidado, a formação de 

vínculo, a responsabilização e a humanização.  A PNAB tem na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) sua principal tática para a reorganização da atenção básica no Brasil, 

com potencial para impactar de maneira positiva na situação de saúde das pessoas e 

coletividades (BRASIL, 2011).  

 A ESF é formada por uma equipe de saúde mínima, denominada equipe de 

referência, responsável por uma população que habita um território delimitado. O 

Ministério da Saúde, com o intuito de ampliar as ações de saúde das equipes da ESF, 

criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) por meio da Portaria no154 de 

2008.  

Os NASF são formados por um conjunto de profissionais especialistas que 

apoiam as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que desenvolvem suas 

atividades na Atenção Básica (AB) através do referencial teórico metodológico do 

matriciamento. O matriciamento possui duas vertentes, uma clinico terapêutica, mais 

voltada para os usuários, e outra técnico pedagógica, mais direcionada à equipe 

mínima (CAMPOS e DOMITTI, 2014). 
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Conforme o Ministério da Saúde 

...os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes multiprofissionais, ... 
que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das 
equipes de Saúde da Família...compartilhando práticas e saberes em saúde 
com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou 
resolução de problemas clínicos e sanitários... (BRASIL, 2014 p.14). 
 

O manejo de situações clínicas na AB está relacionado não só, mas também, 

a agravos crônicos e de grande prevalência na população em geral. Um deles, 

bastante recorrente em indivíduos no mundo todo, é a dor lombar ou lombalgia, que 

acomete entre 50% a 80% dessa população (JUNIOR, GOLDENFUM et al, 2010).  

As lombalgias configuram um importante problema para a saúde pública e para 

a sociedade em geral, porque são uma das causas mais onerosas das doenças do 

aparelho locomotor, levam à grande procura por consulta médica, ao absenteísmo no 

trabalho, à redução das tarefas usuais, à redução da produtividade, à substituição de 

funcionários e ao afastamento temporário ou definitivo da atividade laboral (IMAMURA 

e KAZYAMA, 2001). 

 De acordo com Piva (2013), as lombalgias são o principal motivo de 

encaminhamento para a fisioterapia; quase a metade dos pacientes tratados em 

fisioterapia apresenta dores lombares. 

A fisioterapia é uma das especialidades encontradas no NASF. O fisioterapeuta 

é o profissional que diagnostica, trata e previne os distúrbios cinético funcionais. Logo, 

estando o profissional fisioterapeuta na AB, ele deve se deparar com desafios em seu 

trabalho voltados para as pessoas com dores lombares (BRASIL,1987). 

 Embora o fisioterapeuta tenha os atributos e a experiência para lidar com as 

lombalgias, o profissional que se formou antes de 2008 não teve em sua graduação o 

tema “apoio matricial”.  A formação universitária para a saúde é, de uma maneira geral, 

voltada para o atendimento individualizado e fragmentado, e não para o trabalho em 

equipe interdisciplinar, e isto envolve quase todas as profissões da área, incluindo a 

medicina e a enfermagem (CARVALHO e CECCIM, 2012).  

O tema “trabalho em equipe”, por meio da metodologia utilizada nas atividades 

do NASF, que é o apoio matricial ou matriciamento, está contemplado em todos os 

documentos do Ministério da Saúde que relatam a atuação do NASF. Por isso, 

apreciamos nesta dissertação, as políticas do SUS relativas à matéria, com o objetivo 

de situar o leitor quanto às determinações para as ações do NASF, e quanto ao 
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entendimento das técnicas delimitadas pelo Ministério da Saúde, usadas para efetivar 

o trabalho em equipe interdisciplinar. 

Aprofundamos o princípio da Integralidade e procuramos abordá-lo de forma 

multidimensional em função deste título constitucional ter importante relação com o 

trabalho do NASF, como veremos no item 2.3 (BRASIL, 2009).   

Também procuramos fazer uma ligação dos assuntos tratados nos capítulos 

desta dissertação com a fisioterapia, situando o trabalho do fisioterapeuta antes e 

após a sua inserção no NASF. A fisioterapia e outras disciplinas da saúde partiram de 

um trabalho individualizado e fragmentado, em consultórios particulares na atenção 

especializada, para o desafio contemporâneo do trabalho em equipe e terapias em 

grupo na atenção básica (FREITAS, 2006). 

Contextualizamos o trabalho em equipe sob a gestão das organizações sociais 

(OSS) no Rio de Janeiro, que promovem a cobrança das ações de saúde baseada na 

quantidade de procedimentos e que remuneram os profissionais de acordo com a 

lógica de mercado, gerando grandes disparidades salariais. Verificamos, tanto na 

pesquisa teórica quanto empírica, os impactos causados sobre os profissionais por 

essa forma de gestão (ANDREAZZI e BRAVO, 2013). 

A Portaria que estabeleceu os NASF é de 2008, logo, a implantação dos 

núcleos tem apenas sete anos. Embora existam experiências e pesquisas já 

realizadas no Brasil (ARAÚJO,2015; MARENCO, 2015), muito ainda há o que fazer 

para fundamentar este trabalho por meio de experiências locais e de pesquisas 

acadêmicas. Pretendemos contribuir um pouco com os colegas que querem trabalhar 

ou que já trabalham na AB no item 2.9, ao falarmos sobre como o NASF pode ajudar 

na prevenção quaternária por meio de suas atividades e, mais especificamente, como 

a fisioterapia pode aproveitar suas técnicas na ESF. 

No capítulo 3 iniciamos a abordagem relativa ao nosso referencial teórico, que 

envolve tanto o trabalho em equipe de saúde quanto o manejo clínico das lombalgias. 

Os autores que pesquisaram o tema “equipe de saúde” apontados nesta 

dissertação, postularam teorias coerentes com as propostas do SUS, embora tenham 

também criticado a maneira como as políticas vêm sendo conduzidas. Eles propõem 

novas formas de se produzir o trabalho em equipe de modo a atender o perfil 
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epidemiológico da população brasileira, caracterizado pela prevalência de doenças 

crônicas (MENDES, 2011).  

Peduzzi (2000; 2001; 2007) discute o trabalho em equipe sob a perspectiva da 

comunicação por meio da linguagem oral na elaboração de projetos assistenciais 

comuns para diferentes situações; defende que a integração dos profissionais de 

saúde é essencial para o trabalho em equipe adequado às novas necessidades de 

saúde. Explica que, quanto menos hierárquicas são as relações estabelecidas entre 

os profissionais, mais fácil a construção de um projeto que garanta a integralidade.  

Campos e colaboradores (CAMPOS, 1998, 1997; CAMPOS E DOMITTI, 2007 

CUNHA e CAMPOS, 2011; TENÓRIO e CAMPOS, 2011) nos falam sobre a 

importância do trabalho em equipe multiprofissional para superar o atual modelo 

biomédico: fragmentado e despersonalizado, em busca de um modelo integral. 

Propõem a formação de “Equipes de Referência e Equipes e Apoio Matricial” como 

uma forma de ampliar a clínica e a comunicação entre os profissionais em busca de 

soluções para questões clínicas e sanitárias em conjunto.  

Merhy e colaboradores (MERHY, 2002; MALTA e MERHY, 2010; FRANCO e 

MERHY, 2012) apontam para o uso de “tecnologias leves”, valorizando o aspecto 

relacional e subjetivo presente nas ações de saúde. Lembram que o trabalho em 

saúde é sempre coletivo e que um profissional depende do outro para atingir a 

completude inerente à complexidade das necessidades de saúde humana. 

  Um dos aspectos da teoria de Merhy é a transformação da coordenação do 

cuidado e o estímulo à autonomia do usuário. O autor destaca ainda, a questão do 

trabalho em saúde ser sempre vivo, produzido em ato, o que denota certa 

peculiaridade a ele, sempre com um caráter subjetivo e singular. 

 Para o referencial teórico concernente às lombalgias, usamos autores 

internacionais e nacionais: Piva (2013), Web e colaboradores (2014), Imamura e 

colaboradores (2001), dentre outros. Existem inúmeras pesquisas sobre lombalgias, 

e o mais interessante é que de uma maneira geral elas convergem em seus achados 

relativos às causas, à clínica e aos tratamentos.  

 Escolhemos separar a função do médico, do enfermeiro e do fisioterapeuta 

quanto à abordagem técnica para as dores lombares. O nosso objetivo não é 

fragmentar o cuidado, pelo contrário, é conhecer e esclarecer o papel de cada um 

para encontrar o ponto de interseção entre estas profissões, de modo que o 
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matriciamento possa ocorrer de forma ainda mais qualificada; uma vez que um dos 

enlaces finais do trabalho entre categorias profissionais acontece quando uma 

conhece a fragilidade e o potencial da formação disciplinar da outra, e assim podem 

se complementar melhor. 

 Fizemos também um item sobre dor crônica porque as lombalgias crônicas 

podem estar associadas a este fenômeno, que atualmente é considerado uma 

patologia em si, e que necessita de um cuidado integral e um olhar atento da AB 

(SBED, 2015). 

 O delineamento metodológico utilizado nesta investigação foi o estudo de caso 

com abordagem qualitativa. Trata-se de estudo descritivo e exploratório cujo objetivo 

foi conhecer como acontecia o matriciamento proposto pelo Ministério da Saúde para 

a ESF entre a equipe de Saúde da Família (eSF) e o NASF na condução dos casos 

de portadores de lombalgias na Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE), situada 

em Realengo, zona oeste do Município do Rio de Janeiro. 

 

Justificativa 

A discussão sobre equipe interdisciplinar em saúde tem relevância na 

atualidade como proposta de ampliação da clínica, porque o perfil epidemiológico da 

população brasileira está cada vez mais complexo em função do aumento das 

condições crônicas de saúde, havendo, portanto, necessidade de trabalhar com ações 

em saúde mais integrais, que abordem outros aspectos da vida dos indivíduos para 

além das doenças biológicas. 

As ações da equipe de saúde devem atender à transição para as doenças 

crônicas. O modelo de atendimento individualizado e fragmentado não resolve mais a 

complexidade na qual estão imersas tais doenças. 

A proposta do Ministério da Saúde para o NASF, que fortalece o trabalho em 

equipe por meio do apoio matricial, é uma das soluções para enfrentar essas questões 

acima citadas.  

 A implementação dos NASF ocorreu a partir de 2008. Assim, a necessidade de 

realizar esta pesquisa nasceu da experiência da autora no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) na zona oeste do Rio de Janeiro a partir de julho de 2011.  
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Naquela época, o NASF era ainda embrionário e muitos desafios foram 

enfrentados pelos profissionais que compunham o núcleo, com discussões sobre o 

processo de trabalho dentro do próprio núcleo e também com diversos embates entre 

o NASF e as equipes de Saúde da Família (eSF). 

A tecnologia do apoio matricial pressupõe troca de saberes, e, portanto, tem 

um componente relacional inerente à sua própria configuração. Trata-se de uma forma 

de produzir saúde mais ampliada pelos múltiplos olhares profissionais, que requer 

discussão de casos e comprometimento de toda a equipe. 

 As dificuldades geradas pelo relacionamento em equipes chamaram a atenção 

da pesquisadora para o tema. Outros autores discutiram o trabalho em equipe de 

saúde sob a ótica do componente relacional, no sentido de construir um projeto 

assistencial que atendesse às atuais necessidades de saúde da população. Peduzzi 

(2000, 2001, 2007), Campos e colaboradores (2000; 2003; 2010; 2011; 2015), Merhy 

e colaboradores (2002, 2010, 2012).   

  Outro paradigma vivenciado pela autora refere-se à formação do profissional 

fisioterapeuta, tradicionalmente ligado ao hospital e à reabilitação, e orientado em sua 

formação para o atendimento individual. Na AB ele partiu para atendimentos coletivos 

e para o trabalho em equipe.  

Também se inverteu o fluxo de entrada do paciente para a fisioterapia: antes o 

médico o referenciava para a fisioterapia, agora ele solicita o apoio do fisioterapeuta 

para colaborar no diagnóstico e para definir qual o melhor tratamento. A metodologia 

do apoio matricial fragmenta constantemente o saber e o poder médico tradicionais, 

horizontaliza as relações e põe em confronto profissionais que antes, praticamente, 

não se falavam, como, por exemplo, o fisioterapeuta e o enfermeiro. 

 Desta forma, muitos desafios estavam colocados: como lidar com esta nova 

maneira de produzir o cuidado em saúde por meio do trabalho em equipe e ao mesmo 

tempo alcançar o seu principal objetivo, que é melhorar a saúde da população?  

 Para conseguir responder a esta pergunta, ou seja, ao como fazer, escolhemos 

um agravo comumente encontrado na população em geral, e que a autora pode 

verificar em sua prática clínica na Estratégia de Saúde da Família (ESF) pela grande 

demanda de pacientes para o apoio da fisioterapia: a lombalgia.  
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 Pretendemos com esta pesquisa colaborar para a discussão sobre o trabalho 

em equipe, por meio do estudo sobre o matriciamento desenvolvido na Unidade 

escolhida, tendo em vista que a atuação multidisciplinar do trabalho em equipe visa a 

melhor solução e acompanhamento dos problemas de saúde da comunidade. 

Portanto, torna-se importante analisar como acontece o matriciamento na Clínica da 

Família Olímpia Esteves (CFOE) e as soluções encontradas para as necessidades de 

saúde da população por meio do trabalho integral da equipe interdisciplinar. 

 

1.Objetivos 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de matriciamento entre a fisioterapia do NASF e a eSF a 

partir das demandas de atenção à saúde aos portadores de lombalgias da equipe de 

Saúde da Família na Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE), Município do Rio de 

Janeiro. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as demandas de matriciamento para lombalgias da eSF para a 

fisioterapia do NASF; 

 Descrever a intervenção dos profissionais da eSF e do NASF no cuidado aos 

portadores de lombalgias na CFOE; 

 Conhecer as ferramentas do matriciamento mais utilizadas no apoio do NASF 

às equipes para os portadores de lombalgias, suas fragilidades e 

potencialidades.  

 

2. Políticas de saúde do SUS 

 Nos itens a seguir abordaremos algumas políticas, portarias e cadernos do 

Ministério da Saúde que estão vinculados diretamente ao tema desta dissertação. 

Dentre os princípios do SUS, optamos por aprofundar o princípio da integralidade, em 

função do interesse na intervenção dos profissionais da eSF e do NASF na atenção à 
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saúde dos portadores de lombalgias por meio do matriciamento, que deve privilegiar 

necessariamente a integralidade do cuidado, uma vez que propõe em sua base a 

interação de diferentes olhares profissionais sobre uma determinada questão de 

saúde. 

 

2.1 Política Nacional de Atenção Básica 

 Neste subitem enfatizamos a importância da Atenção Básica, com foco na 

Estratégia Saúde da Família, considerada pela Norma Operacional Básica 

01/SUS/1996 como estratégica para a mudança das práticas assistenciais 

hegemônicas neste nível de atenção à saúde e para concretização dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988 “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado” (CF art. No 196, 1988). O sistema de saúde brasileiro é o Sistema 

Único de Saúde (SUS), pautado nos princípios da universalidade e da integralidade 

da atenção à saúde (CF art. No 7 1990). 

A partir de 1988, a efetivação dos princípios e diretrizes constitucionais do SUS 

vem acontecendo através da implementação de diversas políticas normativas e de 

financiamento para o SUS, sendo a Política Nacional de Atenção Básica, normatizada 

pela Portaria no 648 de 28 de março de 2006, revisada em 2011, um exemplo desta 

prática para a saúde brasileira (ANDRADE et all, 2012). 

A Atenção Básica (AB) no Brasil está organizada, principalmente, por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), caracterizada no texto da Portaria no 2.488 de 

21 de outubro de 2011, como a “estratégia prioritária para expansão e consolidação 

da atenção básica” (BRASIL, 2011). 

A construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) como Política Nacional 

de Saúde é fruto de um processo lento e contínuo por meio de diferentes experiências 

que visaram superar a incapacidade de resolução dos principais problemas de saúde 

verificados no modelo hegemônico tecnicista, hospitalocêntrico e medicalocêntrico 

(ANDRADE et all, 2012).  

A Estratégia (ESF) surgiu, assim, pela necessidade de contemplar o perfil 

epidemiológico do país e suas desigualdades regionais, para ampliar o financiamento 

e a oferta de serviços de saúde e pela busca de melhoria universal dos indicadores 

básicos de saúde.  Se deu no contexto de evolução do SUS, com suas inúmeras 

contradições e dificuldades para expandir o acesso à saúde, consolidar a 
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descentralização e a regionalização, buscar a integralidade da atenção à saúde e 

incorporar o controle social no SUS (ANDRADE et all, 2012).  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) orienta o processo de trabalho na AB 

e configura-se como uma estratégia de expansão, consolidação e qualificação desta, 

com potencial para aumentar a resolubilidade e o impacto na situação de saúde da 

população brasileira (BRASIL, 2011). 

A AB é caracterizada 

... por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades... Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 
integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social (BRASIL, 2011 D.O.U) 
 
 

 A ESF deve ser o contato preferencial dos usuários do SUS e a principal porta 

de entrada do sistema de saúde, sendo responsável pela coordenação da atenção à 

saúde. Utiliza tecnologias de cuidado complexas voltadas para os agravos de cada 

população, considerando riscos e vulnerabilidades (BRASIL, 2011). 

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

I – Possuir território adscrito, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, com impacto 

nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades; 

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivo acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e a corresponsabilização 

pela atenção às suas necessidades de saúde; 

III – Garantir a longitudinalidade do cuidado, de modo que a continuidade da relação 

clínica ocorra ao longo do tempo e permita o acompanhamento dos efeitos das 

intervenções de saúde e de outros elementos na vida dos usuários, evitando a perda 

de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia; 

IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 
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prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação. O manejo das 

diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fins, trabalhando 

sempre de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, integrando áreas 

técnicas e profissionais de diferentes formações; 

V - Estimular a participação dos usuários no enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, e a organização e orientação dos serviços de saúde a partir 

de lógicas mais centradas no usuário e no exercício de sua autonomia e controle social 

(BRASIL, 2011). 

 Dentre as funções da AB na Rede de Atenção à Saúde (RAS) estão: 

I - Ser resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando 

e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma 

clínica ampliada, capaz de construir intervenções clínica e sanitariamente efetivas; 

elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares; 

II - Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde cuja participação no cuidado 

se faz sempre necessária;  

III - Ordenar as redes, reconhecer e organizar as necessidades de saúde da 

população sob sua responsabilidade, direcionando esta população aos outros pontos 

de atenção à saúde quando necessário; acompanhar e organizar o fluxo dos usuários 

entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2011). 

De acordo com a Portaria no 2.488 de 21 de outubro de 2011 a ESF é 

necessariamente formada por equipe multiprofissional com médico, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, responsável pela 

cobertura da população adscrita no seu território de, no máximo, 4.000 pessoas. Os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), também contemplados nessa portaria 

foram criados com o objetivo de apoiar a inserção da ESF na rede assistencial 

(ANDRADE et all, 2012). No item 4.3 trataremos dos NASF com mais detalhes. 

  

2.2 Política Nacional de Educação Permanente 

A educação permanente está intrinsecamente relacionada com o tema desta 

pesquisa, e, por isso, torna-se importante tecer algumas considerações sobre esta 

relevante ferramenta para capacitação dos profissionais de saúde da AB, que se 
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propõe, através do maior desenvolvimento dos profissionais em relação aos 

problemas de saúde prevalentes na população, torná-la mais resolutiva.  

 A elaboração de políticas de educação para a saúde ocorreu, no Brasil, a partir 

da Constituição Federal de 1988, que no artigo 200, inciso III, atribui ao SUS a 

competência de ordenar a formação na área da Saúde (BRASIL, 2006). Desde então, 

o Ministério da Saúde vem desenvolvendo políticas e práticas para educação em 

saúde, e uma delas é a Política Nacional de Educação Permanente, instituída pela 

Portaria no 198 de 13 de fevereiro de 2004. 

Segundo o documento, aprimorado em 2006, uma Política de Educação 

Permanente para o SUS deve promover a articulação entre as necessidades dos 

serviços de saúde, a possibilidade de desenvolvimento dos profissionais e a 

capacidade resolutiva dos serviços (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, dois processos educacionais distintos, mas complementares, 

estão envolvidos na aquisição de conhecimento pelos profissionais, denominados 

educação permanente e educação continuada. 

A educação continuada engloba as atividades de ensino e aprendizagem 

ligadas à atualização do conhecimento, como cursos, congressos, especializações, 

mestrado, doutorado, e também atividades educativas desenvolvidas no ambiente de 

trabalho. O objetivo é aprimorar o estudo de tecnologias científicas orientado segundo 

as disciplinas de categorias profissionais (RIBEIRO e MOTTA, 2005). 

Segundo Ribeiro e Motta (2005) o aumento ou atualização de conhecimentos 

técnico-científicos, embora fundamentais, não são suficientes para atender às 

necessidades práticas que emergem durante o trabalho em saúde. E tampouco 

asseguram o desenvolvimento de responsabilidades pelos profissionais, uma vez que 

tais práticas pedagógicas entendem o exercício em saúde como apenas a aplicação 

do conhecimento, descontextualizada de outros fatores vivenciados nos serviços de 

saúde (RIBEIRO e MOTTA, 2005). 

 Já a educação permanente abrange as questões geradas no contexto do 

trabalho, sendo entendida como a aprendizagem que acontece no cotidiano das 

pessoas e das organizações (AMESTOY et all, 2007). Visa contribuir para as 

transformações dos processos de trabalho, para a melhoria da qualidade dos serviços 

e para a equidade no acesso à saúde (RIBEIRO e MOTTA, 2005). 
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 Trata-se de uma perspectiva pedagógica, na qual o trabalho se torna o centro 

privilegiado da aprendizagem, envolvendo questões amplas que incluem as esferas 

organizacional, técnica e humana (RIBEIRO e MOTTA, 2005). 

 O objetivo da educação permanente é possibilitar a criação cotidiana de 

práticas em saúde por meio de análise coletiva do processo de trabalho. Propõe para 

o trabalhador uma visão crítica, reflexiva e tecnicamente eficiente, com respeito às 

especificidades regionais e às questões sociais.  (AMESTOY et all, 2007) (BRASIL, 

2010). 

 Trata-se, portanto, de uma reflexão coletiva sobre os desafios gerados por 

problemas que envolvem o trabalho em saúde, que contempla questões de origem 

técnica, social, educacional, econômica, de doença e de saúde. Promove uma 

importante interação entre os profissionais, criando oportunidades para que esses 

compartilhem seus conhecimentos, e que, ao mesmo tempo, gerem informações para 

e com a comunidade. 

A “educação permanente deve ser o principal impulsionador na mudança das 

práticas em saúde e na construção de ações mais inclusivas para populações mais 

vulneráveis” (BRASIL, 2010, pg. 44).  

 Com relação ao tema desta dissertação, que envolve o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), o Ministério da Saúde afirma que a educação permanente 

é um elemento estruturante no trabalho do NASF. De acordo com o CAB no 39 de 

2014, o NASF deve elaborar materiais educativos e a identificação de temas a serem 

trabalhados com as eSF e com a população dos territórios (BRASIL, 2014). 

 O CAB no 27 (2010) apresenta algumas determinações para a equipe de apoio 

com relação à educação permanente, tais como: a criação de espaços de discussão 

do processo de trabalho; a formação de estratégias para a integração ensino - serviço 

- comunidade; o incentivo à horizontalidade dos saberes nas equipes de saúde; o 

estímulo a oficinas sócio educativas e o favorecimento do conhecimento sobre as 

abordagens e práticas grupais. 

 No que tange especificamente à reabilitação no NASF, o Cadernos de Atenção 

Básica no 27 (CAB nº 27) ressalta o importante papel que os agentes comunitários de 

saúde (ACS) têm no repasse de informações para o deficiente e para sua família. 

Ainda conforme o caderno, o fisioterapeuta tem o papel de orientar e informar aos 
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ACS, às equipes, aos doentes e aos seus cuidadores sobre manuseio, 

posicionamento e como realizar as atividades de vida diária.  

 No CAB no 39 (2014), o Ministério da Saúde exemplifica o papel do 

fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na educação permanente da equipe quanto 

ao risco de quedas pelos idosos. O caderno assim propõe:  

...Organização de atendimento compartilhado entre fisioterapeuta e 
profissionais da equipe de AB, visando, também, promover educação 
permanente desta equipe para a identificação de riscos de queda; 
. Organização de visitas domiciliares entre terapeuta ocupacional e 
profissional da equipe de AB, conforme critérios previamente acordados, 
visando, também, promover educação permanente desta equipe para a 
identificação de riscos de queda; 
. Organização de ações conjuntas para sensibilização sobre risco de quedas 
em idosos em campanhas de vacinação, grupos operativos já existentes, 
durante consultas de rotina e nos espaços já frequentados por essa 
população; 
. Realização de parcerias com profissionais da Secretaria Municipal de 
Esportes e do Centro de Convivência da comunidade para divulgação de 
informações sobre o assunto e organização de ações intersetoriais (BRASIL, 
2014, pg 40). 

 

2.3 Integralidade - um princípio fundamental para a ação do NASF na Estratégia 

de Saúde da Família 

Neste trabalho o princípio constitucional da Integralidade ganhou um destaque 

especial porque, de acordo com o Ministério da Saúde, pode ser considerada a 

principal diretriz a ser praticada pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

(BRASIL, 2009).  

O conceito de integralidade é amplo e polissêmico, perpassando o conceito 

constitucional brasileiro; a criação de um macro sistema articulado entre serviços de 

saúde, com características logísticas e tecnológicas voltadas para a composição de 

ações contínuas e resolutivas; e o papel dos profissionais de saúde em seu exercício 

cotidiano de ações que visem contemplar a diretriz da atenção integral. 

 Comecemos, pois, do início, o da Constituição Federal... 

 A integralidade, um dos princípios básicos da Constituição Federal (CF) de 

1988, segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080 de setembro de 1990), deve ser 

entendida como um “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” (Art. 7º, inciso II).  



14 
 

 Nessa perspectiva constitucional, a integralidade, para ser efetivada precisa do 

funcionamento pleno e articulado de um sistema de saúde que integre os níveis de 

atenção primária, secundária e terciária. 

Esse princípio constitucional, então, é uma diretriz que depende da existência 

de um sistema de saúde configurado de maneira a garantir acesso e trânsito pleno da 

população pelos diferentes níveis de atenção, e que necessita de fluxos definidos e 

organizados que assegurem a continuidade do cuidado em unidades localizadas o 

mais próximo possível dos usuários (SERRA e RODRIGUES, 2008). 

Cada nível de atenção deve abarcar determinada capacidade e densidade 

tecnológica, suficientes para solucionar os problemas de saúde compatíveis com o 

quantitativo e com o perfil do serviço, com qualidade e resolubilidade. O elemento que 

garante a integração das redes de serviços de saúde é o sistema de referência e 

contrarreferência (RCR), “entendido como mecanismo de encaminhamento mútuo de 

pacientes entre os diferentes níveis de complexidade dos serviços” (SERRA e 

RODRIGUES, 2008, p.3.580).  

 O SUS então, deve se articular em um sistema hierarquizado em níveis de 

complexidades crescentes, o que não pressupõe que um nível é melhor que o outro, 

mas que cada um tem seu papel dentro do sistema.  

Mendes (2011) se contrapõe a esse conceito constitucional e afirma que a 

Atenção Primária à Saúde não é menos complexa que a alta e média complexidade, 

pois ela apresenta menor densidade tecnológica que as outras, mas não menor 

complexidade. 

“É a APS que deve atender mais de 85% dos problemas de saúde; é aí que 
situa a clínica mais ampliada e onde se ofertam, preferencialmente, 
tecnologias de alta complexidade, como aquelas relativas a mudanças de 
comportamentos e estilos de vida em relação à saúde: cessação do hábito 
de fumar, adoção de comportamentos de alimentação saudável, de atividade 
física, etc”. (MENDES, 2011, p.83). 

 

 Para Mendes (2011) o conceito de complexidades crescentes leva à 

desvalorização da APS, e é decorrente da hegemonia dos sistemas fragmentados de 

atenção à saúde, direcionados às condições agudas e aos eventos agudos das 

enfermidades crônicas, favorecidos pelo pagamento por procedimentos, baseado na 

densidade tecnológica dos diferentes serviços (MENDES, 2011).  
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Infortunadamente, tais sistemas de saúde, fragmentados, isolados e sem 

comunicação uns com os outros, caracterizados pela organização da saúde por meio 

de um conjunto de pontos desarticulados, não respondem mais às necessidades de 

saúde do século XXI, embebido no envelhecimento da população e nas doenças 

crônicas de difícil controle (MENDES, 2011). 

 Ao contrário, um sistema de redes articulado, com a presença de equipes 

multiprofissionais, que enfatize o cuidado colaborativo e a geração de conhecimento, 

o fortalecimento de ações clínicas compartilhadas, que estimule o autocuidado dos 

usuários e das famílias, que incorpore tecnologia de informação integrada entre os 

componentes da rede, com territórios sanitários definidos, dentre outros aspectos, é 

um modelo melhor adaptado às necessidades de saúde de nosso tempo (MENDES, 

2011). 

 Para que estes sistemas articulados em redes sejam eficientes, porém, 

precisam de uma APS que resolva 85% dos problemas de saúde da população 

(MENDES, 2011). Para tanto, a APS deve perceber com extrema clareza as 

necessidades de saúde da população pela qual é responsável, bem como, quais são 

os recursos disponíveis em cada nível de atenção para alcançar tais necessidades 

(BRASIL, 2010). 

Para compreender as necessidades de saúde de uma população é preciso 

proximidade, com troca de experiências e uma importante responsabilidade da equipe 

de saúde pelo território onde vive tal população. Portanto, para garantir a integralidade 

da atenção por meio de um sistema de redes com referência e contrarreferência que 

funcione, é preciso muito mais que o estabelecimento formal de fluxos e de 

informações gerenciais tecnocientíficas (PINHEIRO e MATOS, 2009). 

A suficiência ou insuficiência da capacidade tecnológica de cada nível de 

atenção, depende do nível que a antecede. Sendo a APS a principal porta de entrada 

do sistema de saúde, a capacidade resolutiva dos outros níveis de atenção está 

também relacionada com o grau de eficiência da Atenção Básica (AB) (PINHEIRO e 

MATOS, 2009). 

Os recursos humanos presentes nos diferentes serviços, são, por sua vez, 

elementos fundamentais para o funcionamento da rede. É necessário então, qualificar 

os profissionais para que eles sejam também um dos responsáveis pelo bom 

andamento do sistema (PINHEIRO e MATOS, 2009) (SERRA e RODRIGUES, 2008).  
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Para o alcance da integralidade é necessário também, que a prática do 

profissional de saúde seja permeada pelo conceito de integralidade. Segundo Pinheiro 

e Matos (2009) a atitude do profissional diante do paciente com alguma doença, 

englobando fatores de risco para outros agravos que não somente aquele 

apresentado no momento, e articulando prevenção e assistência, é uma forma de 

orientar sua prática pelo princípio da integralidade.  

No entanto, a integralidade não depende apenas de um profissional que a 

pratique, mas em muitas situações, mesmo com toda a experiência que ele possa ter, 

a integralidade só poderá acontecer através da incorporação de outros olhares 

profissionais sobre o mesmo caso (PINHEIRO e MATTOS, 2009). 

Conforme Alves, para exercer a integralidade é necessário agregar os 

profissionais de saúde em equipes interdisciplinares e multiprofissionais, com o intuito 

de conformar uma ampla compreensão dos problemas de saúde, e fomentar 

intervenções efetivas que combinem ações preventivas, promocionais e assistenciais. 

Esta incorporação rompe com a tradicional visão da biomedicina sobre o indivíduo, 

reducionista e desintegrada, e caminha na direção da construção de um novo modelo 

assistencial – integral, humanizado e compromissado com o atendimento das 

necessidades de saúde da população (ALVES, 2005). 

A proposta do governo brasileiro para Estratégia de Saúde da Família com 

formação de equipes multiprofissionais de referência para uma determinada 

população adscrita, isto é, as equipes de Saúde da Família (eSF), apoiadas pelos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são os núcleos de especialistas, é 

mais um elemento para o alcance da integralidade no SUS. (BRASIL, 2011).  

 A relação eSF/NASF tem, como um de seus objetivos, ampliar a clínica pela 

interferência de diferentes olhares sobre um determinado problema de saúde, e criar 

intervenções regidas pelo princípio da integralidade para a população. 

Como dissemos, a integralidade pode ser considerada a principal diretriz a ser 

exercida pelo NASF! E o NASF é uma das estratégias do Ministério da Saúde para 

superar e auxiliar na conversão do modelo fragmentado de saúde para o de atenção 

integral à saúde (BRASIL, 2009). 

  



17 
 

2.4 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

 Com o objetivo de ampliar o escopo das ações da AB, aumentar sua 

resolubilidade e a abrangência das ações de saúde no Brasil, a Portaria GM/MS nº 

154 de fevereiro de 2008 criou os Núcleos de apoio à Saúde da Família (NASF).  

Os NASF são constituídos por profissionais de nível superior de diferentes 

áreas da saúde, que atuam de forma integrada e apoiam as Equipes de Saúde da 

Família (eSF). Fazem parte da AB, mas não são serviços independentes de 

especialidades e, por este motivo, a população não tem livre acesso ao atendimento 

do NASF.  Cabe à eSF a identificação das necessidades do território e a regulação 

das demandas para o NASF, que tem por obrigação precípua compartilhar as práticas 

de saúde no território sob a responsabilidade da equipe Saúde da Família (BRASIL, 

2008). 

O trabalho do NASF é orientado pelas mesmas diretrizes da Atenção Básica, 

isto é, o cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da 

integralidade (BRASIL, 2014). Dessa forma, “Os NASF devem buscar instituir a plena 

integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da 

qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família - eSF” 

(BRASIL, 2008, p.2). 

De acordo com Caderno de Atenção Básica (CAB) no39 (2014) os conceitos 

que sustentam a atividade do NASF são: 

 A territorialização e a responsabilidade sanitária, concebidas como 

responsabilidade de uma equipe sobre a saúde da população a ela vinculada; 

 O trabalho em equipe, por meio de trabalho colaborativo e interdependente 

entre eSF e NASF, capaz de agregar maior capacidade de análise e de 

intervenção sobre os problemas e necessidades de saúde, em âmbito 

individual e/ou coletivo; 

 A integralidade, para que este princípio seja alcançado, é necessário um 

trabalho em equipe entre eSF e NASF, no qual as equipes possam adquirir alta 

capacidade de análise e de intervenção, em termos clínicos, sanitários e no 

que se refere à gestão do cuidado; 

 A autonomia dos indivíduos e coletivos, a ampliação da autonomia, da 

capacidade dos sujeitos de governar a própria vida, configurando-se como 

produto tanto de ações técnicas quanto das relações de acolhimento, vínculo e 

responsabilização (BRASIL, 2014). 
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 O NASF também deve colaborar para a otimização do funcionamento das redes 

de atenção à saúde (RAS), qualificando o direcionamento do que não pode ser 

resolvido na AB e reduzindo a prática de encaminhamento do que é desnecessário 

(BRASIL, 2011). 

Segundo a Portaria no 2.488 de 2011, o NASF identifica a demanda para a 

Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma integrada com a eSF e com a Academia 

da Saúde, direcionando-a para os equipamentos da RAS, como o Centro de Atenção 

Psicossocial, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Ambulatórios 

Especializados, redes sociais e comunitárias (BRASIL, 2011). 

Ao mesmo tempo em que coopera para a qualificação do encaminhamento, o 

NASF deve colaborar para a coordenação do cuidado, aprimorando o exercício da 

integralidade pela ampliação da clínica. (BRASIL, 2011) (BRASIL, 2014). 

 O NASF trabalha ainda com a eSF por meio de condutas pedagógicas, 

compartilhando saberes e práticas, através, inclusive, de “transferência tecnológica” 

de forma cooperativa e horizontal, de maneira que o apoio pedagógico produza, 

progressivamente, mais autonomia para as equipes (BRASIL, 2014). 

O objetivo é que os profissionais das equipes de referência desenvolvam 

atividades com outro profissional do NASF e posteriormente sozinhos.  

 
Por exemplo, conduzir um grupo de orientação postural, ensinar técnicas de 
respiração, lidar com um usuário portador de um sofrimento psíquico, fazer 
orientações nutricionais mais adequadas, orientar manobras de 
movimentação de um usuário acamado, entre outras (BRASIL, 2014. p. 16). 

 

Os profissionais do NASF agregam a oferta de novas ações na Atenção Básica 

através de sua intervenção direta em ações individuais ou coletivas, que as equipes 

de Saúde da Família não conseguem fazer sozinhas, por requererem competências 

específicas de algumas formações profissionais, ou pela disponibilidade de tempo da 

eSF, que tem outras tarefas a realizar (BRASIL, 2014). O NASF pode: 

... prescrever e realizar exercícios de cinesioterapia para pessoas com dores 
crônicas de coluna, cuidar de pessoas com alterações ou dificuldades de fala 
e linguagem, prescrever a confecção de órteses e próteses, realizar sessões 
de psicoterapia, atuar na reabilitação de um usuário com grande ou recente 
comprometimento neurológico e motor, ... (BRASIL, 2014. p. 16).  
. 

O NASF emprega como tecnologia de trabalho o matriciamento, que se utiliza 

de diversos artifícios: a discussão de casos, o atendimento conjunto, as interconsultas, 

a construção conjunta de projetos terapêuticos, a educação permanente, as 
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intervenções no território, as ações intersetoriais, as ações de prevenção e de 

promoção da saúde, a discussão do processo de trabalho das equipes, dentre outros 

(BRASIL, 2011). As técnicas agregadas ao trabalho do NASF serão abordadas no 

item apoio matricial/matriciamento. 

 Modalidades NASF 

 Com o objetivo de permitir que a maioria dos municípios brasileiros fosse 

contemplada pelos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) e considerando as 

diversidades regionais do país, o Ministério da Saúde criou três (03) modalidades para 

o NASF, que incluem não só os locais que possuem unidades de saúde, mas também 

as populações ribeirinhas e fluviais e a população de rua. São elas: 

 

Quadro 1: Modalidades NASF  

 

NASF 1 

 

 

NASF 2 

 

NASF 3 

 

Vinculado a um número 

de 5 a 9 equipes, mínimo 

200 horas semanais; 

cada ocupação deve ter 

no mínimo 20h e no 

máximo 80h de carga 

horária semanal; 

 

 

Vinculado a um número 

de 3 a 4 equipes, mínimo 

120 horas semanais; 

cada ocupação deve ter 

no mínimo 20h e no 

máximo 40h de carga 

horária semanal; 

 

 

Vinculado a um número 

de 1 a 2 equipes, mínimo 

80 horas semanais; cada 

ocupação deve ter 

no mínimo 20h e no 

máximo 40h de carga 

horária semanal 

Fonte: CAB no 39 (2014) 

Os profissionais que podem compor o NASF são: assistente social; profissional 

de Educação Física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; profissional com 

formação em arte e educação (arte educador); nutricionista; psicólogo; terapeuta 

ocupacional; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; médico pediatra; 

médico veterinário; médico psiquiatra; médico geriatra; médico internista (clínica 
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médica); médico do trabalho; médico acupunturista e profissional de saúde sanitarista 

(BRASIL, 2014). 

   

2.5 A integralidade e a fisioterapia no NASF: algumas considerações. 

Nesta sessão, intrinsecamente relacionada com a anterior, a atuação da 

fisioterapia no NASF é abordada de forma crítica, relacionada a aspectos importantes 

que dizem respeito ao objeto desta pesquisa.  Desta maneira, aspectos relacionados 

à integralidade, à função específica do NASF, ao suporte institucional para a 

continuidade do cuidado, ao trabalho interdisciplinar, ao domínio do conceito deste 

princípio, à persistente hierarquização profissional e à importância da gestão para a 

superação dos problemas que dificultam a interação eSF e NASF, podem ser 

identificados de forma sucinta no texto a seguir.    

De acordo com o Ministério da Saúde, para que a integralidade da atenção à 

saúde seja alcançada através da Estratégia de Saúde da Família, é necessário um 

alto grau de articulação entre os profissionais da eSF e do NASF (BRASIL, 2013).  

 Em pesquisa recente realizada na Área Programática 5.1 (A.P 5.1), Araújo 

(2015) constatou exatamente o contrário em relação ao preceito estabelecido pelo 

MS: uma falta de integração entre os fisioterapeutas do NASF da A.P 5.1 e as eSF da 

mesma área programática.  

Esse autor realizou entrevistas com fisioterapeutas do NASF da A.P 5.1 e 

observou que estes profissionais percebiam seu trabalho em equipe como 

independente do trabalho das eSF. O NASF assumia em diversos momentos a 

responsabilidade por ações que deveriam ser compartilhadas com as eSF.  O trabalho 

do núcleo não acontecia em função das solicitações das equipes de referência para 

contribuir na solução de dificuldades, e nem pelas necessidades do território local, 

mas era planejado em torno de metas de produção. 

Tal fato é de extrema relevância, uma vez que, caso as atividades da eSF e do 

NASF transcorram de formas isoladas e paralelas, estar-se-á transgredindo o princípio 

da integralidade pela fragmentação do serviço de saúde dentro da própria Estratégia.   

 Outro risco que se corre com a inserção do NASF na AB, é a substituição 

equivocada e ineficiente do trabalho do NASF por um ambulatório de especialidades. 

Por isso, para garantir os preceitos constitucionais de integralidade e hierarquização 
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do sistema, é fundamental a existência de um sistema de RAS com referência e contra 

referência bem articulado e eficaz (CUNHA e CAMPOS, 2011).  

Por exemplo, um fisioterapeuta do NASF não pode substituir um serviço de 

reabilitação (CUNHA e CAMPOS, 2011). Do mesmo modo, um fisioterapeuta do 

NASF não pode tratar uma população acamada com atendimentos domiciliares 

contínuos; para isso, os governos têm que estabelecer outro tipo de serviço de saúde, 

como o serviço móvel com equipes multiprofissionais para tratamento de reabilitação 

por meio de visitas domiciliares.  

Situações de saúde complexas, casos que necessitam de tratamentos 

ambulatoriais, ou de centros de referência, precisam transitar na rede de saúde, outros 

agravos, porém, podem e devem ser resolvidos na Atenção Básica. Araújo (2015) 

verificou que a partir da inserção do fisioterapeuta do NASF na Estratégia da A.P 5.1, 

surgiram novas propostas clínicas para a população, como por exemplo, grupos 

terapêuticos direcionados às pessoas com doenças crônicas.   

É provável que tais grupos tenham sido elaborados em função de demandas 

da própria população e também das eSF. O profissional do NASF deve ser sensível 

às necessidades de saúde da população que atende, pois, sua atitude, conforme já 

abordado, é essencial para a prática da integralidade. Neste sentido, citamos o 

trabalho de Chizoni et all (2008), que realizaram estudo de abordagem qualitativa 

utilizando como eixos de discussão e de investigação a percepção dos fisioterapeutas 

sobre a integralidade. A população alvo foi composta por todos os fisioterapeutas das 

clínicas de um município não identificado, totalizando 32 participantes, dentre os 

quais, seis eram credenciados ao SUS.  

A pesquisa mostrou que, na prática dos fisioterapeutas, a integralidade surgiu 

em faces variadas ou multidimensionais, associada a contextos institucionais 

diversos, e por vezes não integrais de cuidado (CHIZONI et all, 2008). 

As autoras demonstraram inquietação com as faces que denominaram 

fragmentária e nula, porque estas formavam conceitos opostas ao princípio da 

integralidade. Concluíram que o desconhecimento sobre a integralidade “faz degradar 

em algum grau a qualidade do cuidado fisioterapêutico” (CHIZONI et all, 2008, p.10). 

 Destacaram a importância do gestor reconhecer as faces nula e fragmentária 

presentes no cotidiano da fisioterapia no sentido de garantir a prática do sistema de 

saúde vigente no Brasil, como também, a necessidade do estímulo de práticas no 

SUS que viabilizassem o exercício da integralidade através da indução de processos 
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de educação permanente; do fomento de arranjos institucionais; do matriciamento; 

dentre outros (CHIZONI et all, 2008).  

 Conforme o exposto, construir a integralidade no SUS não é tarefa simples, 

pois ela é multifacetada e está relacionada aos atributos individuais dos profissionais 

de saúde, às políticas de educação permanente, à gestão, ao financiamento dos 

serviços de saúde, à construção de um sistema de redes, à incorporação adequada 

de aporte tecnológico, dentre muitos outros. 

 Como esta pesquisa pretende aprofundar o conceito de integralidade voltado 

para o aspecto interdisciplinar, considerando a relação entre a equipe de referência - 

eSF e o núcleo de apoio matricial para a eSF- o NASF na Estratégia de Saúde da 

Família, no item a seguir, abordamos, de forma objetiva, aspectos relacionados à 

interação entre as equipes de referência e de apoio matricial. 

  

2.6. Equipes de Referência e Equipes de Apoio Matricial 

O princípio da integralidade ainda está em construção no SUS e encontra 

inúmeras barreiras para se desenvolver. Segundo Cunha e Campos (2011) questões 

gerenciais e organizacionais, dentre outras, estão dificultando o estabelecimento de 

um sistema que garanta a integralidade.  

Os problemas gerenciais e organizacionais elencados pelos autores são: a não 

responsabilização pelo território, que tende a aumentar a fragmentação da atenção; a 

responsabilização clínica inadequada e/ou insuficiente; a tendência a pouco diálogo 

interdisciplinar em consequência da estruturação das relações de poder assimétricas 

das profissões da saúde; e a existência de uma racionalidade gerencial na qual os 

profissionais reduzem seu objeto de trabalho a procedimentos e a doenças ou partes 

do corpo, o que tende a diminuir a responsabilidade dos profissionais de saúde pelas 

pessoas que tratam, prejudicando a atenção integral (CUNHA e CAMPOS, 2011). 

Como alternativa aos problemas apontados, Cunha e Campos (2011) sugerem 

a criação de estruturas que valorizem os diferentes profissionais, que equilibrem 

melhor as relações de poder entre as profissões da saúde, que aumentem a 

responsabilização dos profissionais de saúde pelo território e que reduzam a 

fragmentação da atenção. 

Recomendam, ainda, uma metodologia de trabalho centrada na lógica de 

“Unidades de Produção”, que tem por objetivo substituir os antigos departamentos 

recortados por profissões, por unidades que operem conforme a lógica do processo 
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de trabalho, nas quais os profissionais estariam envolvidos com um mesmo produto 

ou objetivo, e passariam a compor uma “Unidade de Produção” (CAMPOS, 1998). 

A metodologia de gestão e trabalho proposta pelos autores está baseada no 

conceito de “Equipe de Referência e Equipe de Apoio Matricial” (2011, p.964).  

A lógica do apoio matricial pretende fomentar uma cultura organizacional que 

valorize a subjetividade dos indivíduos, e que seja centrada nas contribuições criativas 

destes, em oposição ao corporativismo e à alienação dos profissionais quanto ao 

resultado de seu trabalho (CAMPOS, 1997).  

Trata-se, o modelo de Equipe de Referência e Equipe de Apoio Matricial, de 

uma metodologia de trabalho complementar ao sistema hierarquizado de referência e 

contrarreferência, que atua em duas vertentes: fornece apoio técnico pedagógico e 

retaguarda clínica assistencial. As diretrizes clínicas e sanitárias são compartilhadas 

entre a equipe de referência e a equipe de apoio matricial, que conformam, ao mesmo 

tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho, cujo 

objetivo é ampliar a clínica e suas possibilidades de solução para os problemas 

encontrados (CAMPOS E DOMITTI, 2007). 

O arranjo interdisciplinar no modelo de Equipe de Referência e Equipe de Apoio 

Matricial dilui o poder individual de cada profissão e das corporações profissionais, ao 

mesmo tempo em que fortalece o trabalho profissional interdisciplinar durante a 

resolução de casos individuais ou coletivos (CAMPOS e DOMITTI, 2007). 

 Entre a equipe de referência e o núcleo de apoio existe um campo comum de 

conhecimento e de manejo de questões de saúde, que convive e interage com o 

núcleo específico de cada especialidade. O núcleo demarca uma área de saber e de 

prática profissional e o campo um espaço de limites imprecisos onde cada profissão 

busca em outras o apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas (BRASIL, 2011, 

p.16). O campo está relacionado a um conjunto que se conforma em determinadas 

situações e demanda um conjunto de tarefas das quais um profissional deverá se 

apropriar para alcançar eficácia e eficiência em suas ações (CUNHA e CAMPOS, 

2011). 

O Núcleo é composto de um conjunto estruturado de conhecimento e papéis, 
e constituem as disciplinas. O Campo representará uma abertura dessa 
identidade cristalizada ao mundo da interdisciplinaridade e da 
interprofissionalidade. Dessa forma, uma equipe de Atenção Primária que 
tenha uma população adscrita predominantemente idosa, deverá incorporar 
conhecimentos do núcleo da geriatria. Um psicólogo, que trabalha em uma 
equipe de oncologia, aprenderá sobre quimioterápicos e diagnósticos do 
núcleo de oncologistas (CUNHA e CAMPOS, 2011 pg.961). 
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 Apoio matricial/matriciamento 

 Ao procurar no dicionário o significado da palavra “matriz”, encontramos os 

seguintes: útero, molde, mãe; ou seja, um lugar que dá origem, um espaço onde se 

criam, fecundam e transformam as coisas.  

 Matriciamento vem de matriz; seria, então, uma forma de trabalho fecundo e 

criativo, que acontece por meio de uma dinâmica rica e prazerosa entre os 

profissionais, e que opera valorizando as singularidades dos trabalhadores e também 

dos usuários. 

O apoio matricial é essencial à proposta do Ministério da Saúde para os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A equipe de referência trabalha com 

interdependência entre seus membros como nas “Unidades de Produção” sugeridas 

por Campos (1998), nas quais as equipes possuem objetivos comuns para uma 

clientela sob sua responsabilidade. 

 Já a equipe de apoio matricial é composta por um conjunto de especialistas que 

não têm necessariamente relação direta com os usuários do serviço, porém oferece 

retaguarda às equipes de referência para os problemas de saúde com os quais elas 

não estão preparadas para lidar (BRASIL, 2010). 

 A equipe de apoio instrumentaliza a equipe de referência para que esta possa 

abordar as questões que emergem do território. Assim, “o conceito de apoio matricial 

tem uma dimensão sinérgica ao conceito de educação permanente” (BRASIL, 2010 p. 

12). Ademais, o matriciamento configura-se em uma dinâmica na qual duas ou 

mais equipes, durante um processo de construção compartilhada, criam 

uma proposta de intervenção pedagógico/terapêutica para um determinado 

território (BRASIL, 2011). 

 Uma consideração fundamental na proposta do MS para o NASF é o 

entendimento sobre qual o conhecimento nuclear do especialista e a compreensão 

sobre qual informação pode ser comum a todos. Outra implicação central para o 

compartilhamento do cuidado é a definição de diretrizes clínicas e sanitárias ajustadas 

entre gestor, equipes de referência e de apoio para acionar o próprio apoio, ou seja, 

quando e porquê acioná-lo (BRASIL, 2010). 

 O matriciamento possui ferramentas próprias que possibilitam a realização das 

atividades em saúde, que são: 
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a) Pactuação do Apoio; 

b) Clínica Ampliada (consulta conjunta, interconsulta, visita domiciliar conjunta, 

consulta individual, reuniões de equipe); 

c) Projeto Terapêutico Singular (PTS); 

d) Projeto de Saúde no Território (PST) (BRASIL, 2011). 

 

A Pactuação do Apoio, considerado como o processo ideal de implantação do 

NASF, mas nem sempre viável, é aquele realizado previamente pela escuta dos 

problemas e prioridades do território com a participação da eSF, do Conselho de 

Saúde e de gestores, que devem definir quais profissionais são importantes para 

compor o NASF. A partir da chegada dos especialistas do NASF, a pactuação do apoio 

a respeito das intervenções no território deve acontecer entre a população, a eSF, os 

gestores e o NASF (BRASIL, 2010). 

A Clínica Ampliada é uma alternativa à clínica individual, pontual, fragmentada e 

unilateral. Utiliza-se da transdisciplinaridade para lançar diversos olhares sobre um 

problema e abordá-lo em toda sua plenitude. Inclui a participação do usuário, que 

precisa assumir responsabilidade por sua vida e saúde, tornando-se protagonista de 

seu tratamento. 

 Os problemas de saúde normalmente envolvem questões orgânicas, 

funcionais, sociais e psicológicas (BRASIL, 2009). O profissional de cada área tende 

a enxergar os problemas sob sua ótica particular, o que acaba por promover recortes 

na perspectiva do processo saúde/doença do indivíduo. A equipe interdisciplinar 

expande esse olhar e traz para a superfície questões que não podem ser 

dimensionadas por um único especialista, mas que podem ser contempladas pela 

discussão fecunda entre profissionais com formações diferentes (BRASIL, 2009). 

A proposta da Clínica Ampliada apresenta alguns eixos essenciais, sendo o 

primeiro a compreensão ampliada do processo saúde/doença, no sentido de evitar 

uma abordagem que privilegie excessivamente algum conhecimento específico. 

Abrange condições orgânicas, econômicas, culturais, étnicas e afetivas embutidas no 

processo saúde/doença. Cada condição poderá ser mais ou menos relevante, 

dependendo da situação. Busca resultados eficientes, pela inclusão de novos 

instrumentos na prática clínica (BRASIL, 2009). 

 O segundo é a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas. A 

clínica traz consigo uma enorme complexidade e o reconhecimento por parte do 
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profissional deste enredamento contribui para a procura de outros colegas na 

formulação de diagnósticos e propostas de solução. Desta forma: 

O processo de saúde-enfermidade-intervenção não é monopólio 
nem ferramenta exclusiva de nenhuma especialidade, pertencendo 
a todo o campo da saúde. Isso torna o matriciamento um processo 
de trabalho interdisciplinar  por natureza, com práticas que 
envolvem intercâmbio e construção do conhecimento (BRASIL, 
2011, pg. 16). 

  

 O terceiro eixo é a ampliação do objeto de trabalho, que se refere à troca de 

um modo de agir, que aborda partes de pessoas (braços, pulmões, rins, etc), por 

procedimentos e diagnósticos para seres humanos que se responsabilizam por outros 

seres humanos. 

 O quarto é a transformação dos meios de trabalho. Os instrumentos de trabalho 

se modificam na clínica ampliada, e isso depende do apoio da gestão para o 

estabelecimento de técnicas relacionais que permitam uma clínica compartilhada. 

“São necessários arranjos e dispositivos de gestão que privilegiem uma comunicação 

transversal na equipe e entre equipes (nas organizações e rede assistencial) “ 

(BRASIL, 2009, pg. 17). 

 O quinto eixo diz respeito ao suporte e apoio para os profissionais de saúde. 

De acordo com o MS (2009), estes profissionais, de um modo geral tendem a se 

manter neutros e não envolvidos com os problemas do paciente que não dizem 

respeito à sua especialidade. Tal postura pode refletir problemas no processo de 

trabalho, como falta de solidariedade na equipe, conflitos, competitividade e 

dificuldade de vislumbrar os resultados esperados (BRASIL, 2009). 

 A dinâmica de trabalho proposta para a eSF/NASF tende a diminuir as 

frustrações advindas do trabalho, porque a força de cada um de seus membros 

fortalece o grupo como um todo e contribui para encontrar soluções em situações 

sociais e clínicas desfavoráveis. 

Quanto à Consulta Conjunta, trata-se de um importante instrumento para a 

clínica ampliada. A característica da consulta conjunta é a sua realização com a 

presença de um usuário ou de uma família, o profissional da equipe de referência e o 

apoiador matricial. O atendimento conjunto combina elementos assistenciais com 

elementos pedagógicos e é um importante momento para transferência de 

conhecimento entre os profissionais, sendo uma maneira de coprodução em saúde 

(BRASIL, 2011), como registrado na citação abaixo: 
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Realizar, em conjunto com o apoiador ou equipe de apoio matricial, uma 
consulta no consultório..., no domicílio, ou em outro espaço; coordenar um 
grupo; realizar um procedimento. A intenção é possibilitar a troca de saberes 
e de práticas em ato, gerando experiência para ambos os profissionais 
envolvidos. (BRASIL, 2009, pg.33). 

 

 A consulta conjunta é um meio de horizontalização de poderes porque no 

momento em que o paciente é assistido pelos profissionais, que buscam um desfecho 

comum para o seu caso, os conhecimentos e as habilidades de cada um se revelam, 

colocando em evidência sua formação, capacidade profissional e entendimento 

humano. 

  A ferramenta Interconsulta, compreendida como a discussão de casos entre 

diversos profissionais, pode acontecer entre dois deles ou mais, como também em 

reuniões de equipe. Tem por objetivo, a colaboração mútua na resolução de situações 

de saúde (BRASIL, 2011), podendo agregar também profissionais de áreas diferentes, 

como saúde e educação, saúde e serviço social, dentre outros. 

 A importância da interconsulta está no fato de ser mais um instrumento para 

ampliar a clínica, já que acontece a partir da perspectiva de profissionais de origens 

distintas. Ademais é um potente disparador da educação permanente em saúde 

(BRASIL, 2011). 

 As interconsultas em reuniões de equipe são um terreno original, fecundo e 

inventivo, garantido pela participação de agentes comunitários de saúde, médicos, 

enfermeiros e NASF. 

A Visita Domiciliar Conjunta é semelhante ao atendimento compartilhado, mas 

com uma particularidade: na maioria das vezes é direcionada para os grupos de risco 

da população e para os que não podem se locomover até a unidade de saúde. A 

equipe deve adequá-la ao especialista necessário para o caso (BRASIL, 2011). 

A função da equipe de reabilitação é, dentre outras, visitar os acamados e 

pessoas restritas ao domicílio. Os acamados na AB costumam apresentar um quadro 

complexo com características clínicas e psicossociais. Para a fisioterapia do NASF 

estes casos são um terreno fértil na criação de propostas abrangentes a serem 

discutidas em reuniões de equipe, sob a forma de interconsulta. 

A Consulta Individual não é prioridade para o NASF, mas deve ser realizada 

quando necessário. Não existe demanda espontânea para o NASF, o atendimento 

individual acontece após pactuação com a equipe, seja através de reuniões, seja por 

meio de interconsultas. 
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A Reunião de Equipe, importante espaço para o apoio matricial e para a 

educação permanente em saúde, pode ser feita para discussão de casos, leituras em 

conjunto, planejamentos das atividades de promoção à saúde, dentre outros (BRASIL, 

2011). A reunião de equipe acontece entre os membros do NASF, entre eSF/NASF e 

entre componentes da eSF, sendo que um de seus objetivos é garantir um ambiente 

de trabalho mais democrático em saúde, no qual todos devem ter direito à voz, 

prevalecendo o diálogo (BRASIL, 2009). 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é fruto da colaboração de toda a equipe 

na composição de propostas e de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito 

individual ou coletivo, que pode acontecer com a participação da equipe de apoio ou 

não (BRASIL, 2009). O termo singular foi escolhido por representar a busca da 

diferença (singularidade) e por referir-se a um indivíduo ou a uma família. O PTS 

acontece em quatro etapas (BRASIL, 2009): 

1. Definição de hipótese diagnóstica - avaliação orgânica, psicológica e social que 

possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e vulnerabilidades do sujeito, e 

também a detecção das limitações e potencialidades em relação ao seu processo 

saúde doença. 

2. Definição de metas: após os diagnósticos, são traçadas as propostas de curto, 

médio e longo prazo, que serão discutidas com o usuário pelo membro da equipe que 

tiver com ele o melhor vínculo; 

3. Divisão de responsabilidades: definição de tarefas de cada membro da equipe, um 

deles deve se tornar o responsável pelo monitoramento do PTS; 

4. Reavaliação do caso.  

 

Em relação ao Projeto de Saúde no Território (PST), trata-se de um instrumento 

para trabalhar com a clínica associada aos determinantes sociais da saúde. A partir 

da detecção, no território, por parte das eSF e do NASF de situações que podem estar 

contribuindo para um agravo ou colocando a população em risco, procura-se pactos 

com políticos locais, lideranças comunitárias, serviços e outros setores do território, 

que possam contribuir para a promoção e a prevenção da saúde. (BRASIL, 2010). 
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2.7 Papel da fisioterapia ao longo da história e a construção de sua 

independência e autonomia profissional 

 Neste item pretendemos fazer considerações, numa perspectiva histórica, 

sobre as transformações ocorridas no processo de trabalho do fisioterapeuta em 

relação à sua independência e autonomia profissionais e aos desafios que se colocam 

diante dele, especialmente no contexto atual em relação à sua atividade na AB, no 

trabalho em equipe de apoio no NASF, na sua relação com equipes de referência 

(eSF) e, especificamente, no uso da ferramenta do matriciamento como veículo da 

expansão da clínica e da integralidade da atenção à saúde.     

 A palavra “autonomia” vem do grego (autonomía) e tem mais de um significado: 

aptidão ou competência para gerir a própria vida; direito dado a uma nação de 

escolher as próprias leis; autodeterminação político-administrativa de partidos, 

sindicatos e corporações; liberdade moral ou intelectual, dentre outros. 

 O trabalhador autônomo é aquele sem vínculos empregatícios, que pode ser 

um profissional liberal ou não. Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e nutricionistas: todos esses são 

profissionais liberais (BRASIL, 2006). 

 O profissional liberal é o que está legalmente habilitado para desenvolver suas 

atividades técnico científicas com liberdade e independência, asseguradas por 

normas próprias de seu Conselho Profissional, ou seja, previstas em legislação 

própria que determina requisitos éticos e fiscalizatórios de seu exercício (BRASIL, 

2006). 

 O desempenho autônomo e a aquisição de técnicas peculiares a cada 

profissão, possibilita certa liberdade para a escolha de tratamentos “ideais” por parte 

do profissional. Afirma, porém, o isolamento e a independência nas profissões da 

saúde, bem como, o descompromisso com a continuidade da terapêutica, 

prejudicando a atenção integral.  

 O modelo de apoio matricial proposto pelo Ministério da Saúde para o NASF é 

eminentemente relacional e necessariamente comunicativo.  Trouxe, portanto, o 

desafio da relação interprofissional; profissionais liberais, educadores físicos e outros, 

nunca estiveram tão juntos em um projeto na busca da integralidade da atenção à 

saúde de um indivíduo, de uma família ou de uma comunidade.  

 De fato, um sistema no qual todos os membros da equipe de saúde se 

comunicam em benefício do paciente, é bastante novo na área da saúde brasileira, e 
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confronta as condutas antes tomadas por seus praticantes. Historicamente as 

profissões da saúde apresentaram embates em suas trajetórias quanto à apropriação 

de poderes e de espaços de trabalho. 

 Assim, todos os profissionais da eSF e também do NASF estão submetidos a 

novos paradigmas com os quais têm que lidar em seu cotidiano. Deliberato (2002), 

chama a atenção para o fato de existir importante vertente curativa em todas as 

disciplinas da saúde, mas ressalta que o fisioterapeuta, em particular, esteve sempre 

ligado às atenções secundária e terciária, em contraste com médicos, odontólogos e 

enfermeiros, que trabalharam também na atenção primária, o que constitui enorme 

desafio para o profissional fisioterapeuta, tradicionalmente vinculado à recuperação 

físico funcional da população. 

 Na verdade, o desafio para o fisioterapeuta é duplo, porque além da questão 

citada por Deliberato, ele tem que lidar ainda com uma nova proposta demandada 

pelo trabalho em equipe na Estratégia: sair do seu tradicional isolamento, originado 

por uma formação autônoma, para um cenário de trabalho de constante negociação 

com outros profissionais e com a população. 

 Em relação especificamente ao profissional fisioterapeuta, Freitas (2006) 

analisa a implicância das mudanças trazidas para a sua atuação na AB: 

 
O diálogo entre a integralidade e as práticas tradicionais da Fisioterapia 
apontou para o reducionismo das práticas exclusivamente voltadas para a 
doença (...) o outro não é observado através de suas sequelas, como um 
objeto a ser tratado, mas como um sujeito que possui o direito sobre o seu 
próprio corpo, repleto de dúvidas, de desejos e de esperanças (pg. 8). 

 

 De acordo com Barros (2011) e Bispo (2009), a fisioterapia motora e 

respiratória e a terapia ocupacional cresceram a partir da década de 50 em função da 

necessidade de recuperar mutilados das grandes guerras mundiais, sequelados da 

epidemia de poliomielite e acidentados no trabalho. Estas demandas eram pertinentes 

ao perfil epidemiológico da época, no qual prevaleciam as doenças infecciosas e 

parasitárias e as doenças do trabalho, ocasionadas pela recente industrialização do 

Brasil. 

 O imperativo de técnicos para trabalhar na área fomentou a criação de escolas 

e cursos no país. Um dos primeiros cursos de fisioterapia foi criado pelo médico Waldo 

Rolim de Moraes do Hospital de Clínicas de São Paulo, que funcionou de 1951 a 1956, 

e cujo objetivo era formar técnicos em fisioterapia. O fisioterapeuta era um auxiliar do 
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médico, sem autonomia para desenvolver suas atividades profissionais. (FREITAS, 

2006). 

 No Rio de Janeiro, as primeiras turmas de fisioterapia formaram-se nos anos 

50 na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro (EERJ), quando então, havia 

discordâncias em relação ao local onde os fisioterapeutas deveriam atuar, quando 

atuar, e sobre de que modo esses reabilitadores iriam se relacionar com os outros 

profissionais (BARROS, 2011). 

 O fisioterapeuta se aperfeiçoava em um curso considerado tecnicamente 

inferior ao curso de medicina, e acima da enfermagem e da educação física em 

relação à reabilitação. Existia uma preocupação em se estabelecer uma hierarquia 

entre as profissões que atuavam na área de reabilitação na forma como estava 

estruturada à época (BARROS, 2011). 

 O que diferenciava o fisioterapeuta do educador físico, era que o primeiro 

trabalharia com pessoas doentes, e, o segundo, apenas com pessoas saudáveis; já o 

enfermeiro aprendia massagens e ginástica de forma considerada superficial. Em 

relação ao médico, especialmente ao fisiatra, este, estudaria de maneira mais 

aprofundada e proporcionaria o diagnóstico e a indicação terapêutica, enquanto o 

fisioterapeuta possuiria um arcabouço teórico cientifico mais simples que o do médico, 

além de realizar as tarefas por ele prescritas (BARROS, 2011). 

 Em 1959 foi criada, após aumento do quantitativo de fisioterapeutas, a 

Associação Brasileira de Fisioterapia (ABF) que discutiu temas expoentes e duvidosos 

para a época, como a regulamentação da profissão, sobre se o fisioterapeuta deveria 

mesmo ser um auxiliar do médico, se o fisioterapeuta deveria trabalhar apenas em 

centros de reabilitação, se teria autonomia para fazer diagnóstico, estabelecer 

condutas e tratamentos específicos (FREITAS, 2006). 

 A partir desse momento, começaram os embates entre a profissão do médico 

e a do fisioterapeuta. O primeiro queria submeter o fisioterapeuta ao seu 

direcionamento, e o segundo argumentava que tinha uma formação diferente do 

médico e que teria autonomia para decisões terapêuticas (FREITAS, 2006). 

 A fisioterapia só se tornou uma profissão de nível superior, autônoma e liberal 

a partir do Decreto-Lei n° 938/69 de 13 de outubro de 1969. O texto do decreto 

evidencia o vínculo da fisioterapia com a reabilitação e com os níveis secundário e 

terciário, conforme estabelecido no Art 3o: “atividade privativa do fisioterapeuta 

executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver 
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e conservar a capacidade física do cliente”. O artigo 10, parágrafo 1o desse decreto 

registra que: “... sob qualquer vínculo empregatício, exerçam suas atividades em 

hospitais e clínicas particulares” (BRASIL, 1969). 

 Freitas (2006) coloca questões interessantes em relação ao Decreto-Lei n° 

938/69 e chama a atenção para o fato de que, pelo prescrito no documento, o 

fisioterapeuta só era responsável pela execução da terapêutica; quem então iria 

avaliar, diagnosticar e prescrever o tratamento? O médico? A questão da autonomia 

profissional continuava na pauta dos fisioterapeutas. 

 Outra visão relevante do autor relaciona-se com a percepção que o profissional 

tem até hoje de si mesmo, ligado a uma imagem profundamente arraigada na 

recuperação da doença, o que dificultaria a identificação do fisioterapeuta com 

práticas voltadas para promoção e prevenção da saúde. 

 A criação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO) ocorreu através da Lei no 6.316 de 1975. Neste momento se deu 

efetivamente, na forma da lei, a autonomia destas profissões, já que o Conselho tem 

poderes para baixar atos e normas orientadores do exercício profissional (FREITAS, 

2006).  

 A partir da resolução COFFITO n° 8 de 1975, a autonomia profissional começou 

a ser descrita, porque a resolução introduziu a avaliação, a reavaliação e a 

determinação das condições de alta das pessoas submetidas à fisioterapia e à terapia 

ocupacional como atos privativos desses profissionais. Introduziu os conceitos de 

prevenção primária, secundária e terciária que devem ser incorporadas às atividades 

do fisioterapeuta (BRASIL, 1975).  

 Direitos também implicam em deveres, e a resolução COFFITO n° 10 de 1978 

trouxe em seu texto o código de ética profissional, que descreve como o fisioterapeuta 

deve se relacionar com os seus pacientes e com as outras profissões. O artigo 23 

dispõe: “O fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional solicitado para cooperar em 

diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente como permanecendo sob 

os cuidados do solicitante” (pg. 66). 

 Diferentemente das décadas de 70 e 80 e do que afirma a resolução acima, 

vive-se hoje, na Atenção Básica (AB), um momento de responsabilização pelo 

paciente, ou seja, ele não está sob os cuidados de um ou outro profissional, mas sim 

de todos. Um novo paradigma coloca-se claramente para o fisioterapeuta, oposto ao 

seu antigo modo de trabalhar, quando recebia em mãos o paciente com diagnóstico 
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médico pronto, muitas vezes até com a prescrição das técnicas a serem realizadas. 

Para atuar na AB, o fisioterapeuta precisa ter maior compromisso com a avaliação 

clínica e com seu aprimoramento técnico, porque se tornou um dos responsáveis, 

junto com a eSF, pelo diagnóstico e tratamento do doente, e pelo impacto que estes 

podem ter na vida de qualquer pessoa.  

 Voltando à história da fisioterapia, Freitas (2006) ressalta, em sua pesquisa, 

que a partir da resolução COFFITO no 80 de 9 de maio de 1987, o Conselho Federal 

procurou cercar por todos os lados a garantia de autonomia do fisioterapeuta para 

evitar qualquer influência de outras profissões. 

 O artigo 1º afirma que:  

É competência do FISIOTERAPEUTA, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico 
compreendido como avaliação físico-funcional... prescrever ... as técnicas 
próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação 
ao processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas 
indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas nos serviços 
de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que 
demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade de 
continuidade destas práticas terapêuticas (Resolução COFFITO 80, 1987). 

  

Outro momento da Resolução COFFITO no 80, ressaltada aqui por se tratar 

neste trabalho do relacionamento entre profissionais, é a narração sobre a abordagem 

multiprofissional na reabilitação do paciente: 

Considerando que a Reabilitação é um processo de consolidação de 
objetivos terapêuticos, não caracterizando área de exclusividade profissional, 
e sim uma proposta de atuação multiprofissional voltada para a recuperação 
e o bem-estar bio-psico-social do indivíduo, onde a cada profissional 
componente da Equipe deve ser garantida a dignidade e autonomia técnica 
no seu campo específico de atuação, observados os preceitos legais do seu 
exercício profissional (Resolução COFFITO 80, 1987). 

 

 Naquela ocasião, o Conselho parecia estar preocupado em não retratar o 

fisioterapeuta como o único profissional da reabilitação, e, por isso, enfatiza algum 

aspecto relacional entre as profissões. Descreve detalhadamente o trabalho em 

equipe, caracterizando a autonomia técnica de cada profissional, e uma visão mais 

holística do paciente. Na década de 80 já havia, então, uma preocupação com a boa 

relação entre os membros da equipe, mas ainda bastante fragmentada. 

 A resolução COFFITO 80 é referência para os fisioterapeutas no que diz 

respeito ao seu exercício profissional. O texto é central na defesa da profissão e nos 

embates judiciais corporativos que aconteceram no Brasil após a sua publicação. As 

corporações profissionais da fisioterapia se preocuparam em demarcar seu território, 
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que sempre esteve ligado à recuperação físico funcional, e que pouco abarcou os 

temas de promoção e prevenção (FREITAS, 2006). 

 Em 1988, a nova Carta Magna proclamou o SUS baseado nos princípios de 

universalidade, integralidade e equidade, apoiados no papel do Estado como mentor 

do bem-estar social. Para chegar à elaboração do documento, aconteceu no país uma 

luta política pela reforma sanitária da qual, segundo Freitas, citado acima, as 

entidades de classe representativas da fisioterapia não possuem registro de ter 

participado. 

 Assim, enquanto a fisioterapia buscava cercar seu campo de trabalho, outras 

discussões sobre a maneira de se produzir saúde estavam acontecendo no país. É 

provável que este seja mais um fator que dificulte, hoje, a compreensão do 

fisioterapeuta sobre seu papel na AB, já que, no período, não foram incorporados à 

profissão os conceitos ampliados do processo saúde doença (FREITAS, 2006). 

 Em 1994 o governo federal lançou o Programa de Saúde da Família (PSF) que 

trouxe um desafio: a ruptura da supervalorização das práticas da medicina curativa, 

especializada, hospitalar e tecnológica, que proporcionavam uma divisão do trabalho 

e dificultavam a integração no processo de atenção e cuidado às pessoas (MELO et 

all, 2012).  

 Logo depois, em 1995, aconteceram as primeiras experiências da fisioterapia 

na atenção primária no Brasil, quando, então, o profissional precisou agregar novos 

conceitos para contemplar suas práticas. São exemplos disso: troca do ambulatório, 

hospital ou consultório por escolas, residências, postos de saúde, igrejas, praças e 

outros; locais abarrotados de recursos físicos e tecnológicos por ambientes 

desprovidos destes elementos; a incorporação de atendimentos em grupos em 

oposição aos exclusivamente individualizados; a mudança de uma prática baseada 

na escolha de condutas pelo fisioterapeuta para cada paciente, para a prática de 

condutas decididas de maneira coletiva, inclusive com a participação dos usuários 

(FREITAS, 2006). 

 Outras questões também desafiam até hoje o fisioterapeuta na AB: o 

profissional precisa lidar com questões de cunho social, emocional e psicológico, 

antes totalmente negligenciadas. Estas são demandas humanas que estão presentes 

na comunidade, na vida e na casa das pessoas. A experiência da autora mostrou que 

a lida diária com problemas subjetivos traz para a relação terapeuta paciente uma 

proximidade, que pode enriquecer muito o trabalho para ambos. A visão holística 
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proporcionada por tal aproximação, tende a favorecer a vigilância à saúde das 

pessoas. 

 A inserção da fisioterapia na AB “tem favorecido diversas reflexões sobre a 

ampliação e/ou reconfiguração de suas práticas... em conformidade com os princípios 

e diretrizes, sinalizados como desejáveis para a construção do SUS” (FREITAS, 2006, 

pg 92). Estas reflexões vêm ocorrendo cotidianamente durante a atividade laboral na 

AB, e também em discussões da categoria com a sociedade e com o governo.  

 A partir de 1997 ocorreu enorme expansão do quantitativo de cursos de 

fisioterapia no Brasil. A privatização do ensino e a concentração geográfica dos 

cursos, aumentou a oferta de profissionais, mas não resultou em maior acesso da 

população à assistência à fisioterapia (BISPO, 2009). 

 O aumento de mais de 300% de cursos de fisioterapia em apenas dez anos 

provocou inúmeros problemas para a profissão e para o ensino da profissão, como a 

baixa qualidade do ensino, contradição entre o número de profissionais existentes e 

as necessidades de assistência à população, saturação do mercado de trabalho, 

diminuição ou quase extinção da oferta de empregos em algumas regiões, e a 

precarização dos vínculos e condições de trabalho (BISPO, 2009). 

 Para Bispo (2009), a saturação do mercado de trabalho da fisioterapia ocorreu 

no mercado privado curativista, orientado pela lógica do lucro. Caso a fisioterapia 

parta de atuações que valorizem as necessidades individuais e coletivas da população 

brasileira, ela terá um novo mercado de trabalho. Isto porque um relevante grupo de 

deficiências decorre de doenças crônicas ou causadas por forças externas, e podem 

ser prevenidas e tratadas nos níveis primário e secundário. A fisioterapia deve 

adaptar-se à nova lógica de organização dos modelos de atenção, e ao perfil 

epidemiológico atual da população para garantir sua inserção no tão almejado 

mercado de trabalho (BISPO, 2009). 

 Em 2008 o MS instituiu a Portaria no 154 que criou os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) e a inserção do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde foi 

definitivamente estabelecida. Depois, o MS formulou em 2010 o CAB no 27 com as 

diretrizes para o NASF, e o CAB no 39 em 2014, que delimitou as ferramentas para a 

gestão e para o trabalho cotidianos. Em ambos ficou evidente a confirmação do papel 

da fisioterapia como um dos integrantes do núcleo de reabilitação do NASF.  
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 Embora o fisioterapeuta tenha conquistado papel relevante na AB, reconhecido 

inclusive por documentos oficiais, sua imagem continua vinculada à reabilitação. É 

fundamental que o fisioterapeuta exerça seu papel histórico de reabilitador, pois ele 

justifica sua importância nas portarias e cadernos do MS, mas é preciso trabalhar para 

que os outros profissionais da saúde e também os usuários, vejam que o fisioterapeuta 

pode realizar inúmeras ações na AB, especialmente no que se refere à prevenção e 

à promoção da saúde, através de técnicas e condutas próprias da profissão. 

 Outras questões relativas à autonomia da profissão dizem respeito ainda aos 

enfrentamentos corporativos, que se refletem, por exemplo, na impossibilidade de 

solicitação de exames de imagem. Os planos de saúde não reconhecem a capacidade 

legal do fisioterapeuta para tal conduta; a subordinação ao médico, o único 

profissional que pode solicitar fisioterapia no setor privado (planos de saúde); a 

dependência do médico para receber pacientes encaminhados; os baixos salários, o 

que tem dificultado a emancipação financeira do profissional; e as poucas vagas para 

os fisioterapeutas nos serviços públicos. 

 Apesar de todas as dificuldades, a fisioterapia em poucos anos partiu de uma 

profissão técnica, totalmente subordinada ao médico, para uma profissão de nível 

superior e independente. Muitos caminhos ainda, necessitam ser traçados, sendo a 

configuração proposta pelo MS para a gestão e para os arranjos organizacionais 

baseados no apoio matricial, um potencial elemento para favorecer a autonomia da 

profissão. 

 No subitem abaixo tratamos das condições de trabalho do profissional 

fisioterapeuta na área programática 5.1, cenário desta pesquisa, relacionando-as ao 

contexto atual vivenciado no Rio de Janeiro.   

2.8 O contexto profissional da eSF e do NASF hoje na A.P 5.1 

Conforme Bispo (2009), e já explicado acima, a baixa qualidade do ensino em 

fisioterapia, o número aumentado de profissionais e a saturação do mercado de 

trabalho, são frutos da enorme expansão do quantitativo de cursos privados de 

fisioterapia no Brasil, principalmente a partir da década de 90.  

Para entender o fenômeno das privatizações na educação e na saúde e suas 

consequências para os profissionais do século XXI, que repercutem em sua formação, 

em sua inserção no mercado de trabalho e nas relações de trabalho que se 



37 
 

conformaram a partir de então, é importante lembrar o que estava acontecendo no 

Brasil e no mundo na década de 90.  

De acordo com Pierantoni (2001) ocorreram, no plano internacional, durante a 

década referida, diversas mudanças estatais fortemente influenciadas pelas teorias e 

profissionais da administração e pelo modelo econômico vigente. São exemplos disso: 

a quebra de monopólios estatais; a diminuição do quadro de funcionários públicos; a 

substituição do domínio burocrático hierarquizado pelo gerenciamento através da 

qualidade total; o atendimento às demandas do consumidor (cidadão/cliente) em 

oposição aos interesses de burocratas e políticos; a utilização da terceirização; e a 

atenção diferenciada aos processos e procedimentos, em prejuízo do fortalecimento 

ou de mudanças na estrutura organizacional. 

No Brasil ocorreu, de acordo com a autora acima citada, uma importante 

reforma do Estado para se adequar ao ambiente internacional. A reforma do Estado 

priorizou a privatização e a flexibilização da gestão com prejuízo da profissionalização 

do setor público. Nas relações de trabalho criou-se a dotação de mecanismos para 

contratações e dispensas na máquina pública. A reforma do Estado Brasileiro e o 

processo de privatização da saúde transformaram as relações que regulam a área de 

Recursos Humanos, sendo que as mutações das relações de trabalho estão focadas 

em diferenciados tipos de remuneração, na flexibilização, na eficiência e na 

desregulação. 

Ainda segundo Pierantoni (2001), existem hoje, no Brasil, inúmeras 

modalidades contratuais, em que a administração e a organização do trabalho 

permanecem cada vez mais distanciadas da gestão de pessoal próprio. O setor 

terciário se tornou o mobilizador da força de trabalho na saúde brasileira, incluindo a 

operação de programas, como é o caso da Estratégia de Saúde da Família.  

Andreazzi e Bravo (2013) analisaram a privatização da gestão na atenção à 

saúde no Brasil a partir de 2003, e observaram que o período foi caracterizado pela 

precarização de vínculos trabalhistas e pela terceirização dos recursos humanos. 

Verificaram, também, uma importante flexibilização das relações de trabalho em 

oposição ao regime jurídico dos funcionários públicos, o que levou a altos índices de 

rotatividade profissional. As autoras criticaram esta rotatividade porque prejudica a 

existência de programas de educação permanente, que consideraram fundamental 

em uma área como a saúde, com intenso dinamismo tecnológico.  
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No caso específico das privatizações da saúde no Rio de Janeiro, o governo 

municipal tem trabalhado intensamente para consolidá-las, através da contratação 

estabelecida com Organizações Sociais (OSS) para a implementação da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).  O que foi 

legitimado pela Lei Municipal das OSS (Lei no 5.026) sancionada em maio de 2009. 

No final de 2011, haviam sido qualificadas como OSS 37 entidades, sendo 21 na área 

da saúde (ANDREAZZI e BRAVO, 2013). 

A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro expandiu a Estratégia de Saúde da 

Família nos últimos seis anos por meio do modelo de Clínicas da Família. De janeiro 

de 2009 até março de 2015, a cobertura de saúde da família passou de 3,5% para 

47,9% (PMRJ, 2015). A contratação de profissionais, conforme já esclarecido, tem 

sido por meio das organizações sociais (OSS), sendo a administração da A.P 5.1 da 

zona oeste, de responsabilidade do Instituto de Atenção Básica e Avançada (IABAS). 

Ao abrir a página da internet do IABAS, um ponto, ao mesmo tempo em que 

nos remete às afirmações de Pierantoni (2001) sobre a diferenciação nas formas de 

remuneração de muitas naturezas, chama também a atenção: a enorme discrepância 

salarial entre os profissionais de nível superior da equipe de Saúde da Família 

(enfermeiro e médico) e da equipe de Saúde Bucal (cirurgião dentista). O enfermeiro 

e o cirurgião dentista recebem como salário um percentual que corresponde a 42% 

do salário do médico pela mesma carga horária de trabalho 

Já os profissionais do NASF recebem ainda menos que os outros profissionais 

de nível superior, em torno de 35% do salário do médico (BIORIO, 2014). Em pesquisa 

realizada por Araújo (2015), na A.P 5.1, através de entrevistas com metade dos 

profissionais fisioterapeutas do NASF, o autor verificou que 100% destes profissionais 

estavam insatisfeitos com sua remuneração financeira. 

A remuneração financeira para os profissionais do SUS não acontece somente 

por meio de salários, mas também pela avaliação de desempenho através do alcance 

de metas. Os indicadores para atingir as metas são previamente pactuados entre a 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e o IABAS, por meio do contrato de gestão, que 

é renovado anualmente. 

Segundo o contrato de gestão de 2010, as equipes receberiam, 

trimestralmente, um incentivo, caso atingissem as metas, que corresponderia ao 
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componente variável da remuneração. As metas contemplavam o percentual de 

atendimentos dos médicos de família à população; o percentual de consultas de 

demanda espontânea; o percentual de colpocitológicos realizados em mulheres entre 

20 e 59 anos nos últimos 3 anos; de diabéticos com duas consultas /ano; de 

hipertensos com registro de pressão arterial nos últimos seis meses; de crianças 

vacinadas; de consultas de pré-natal realizadas no primeiro trimestre; de primeiras 

consultas de puericultura até 28 dias após o nascimento e outros (IABAS, 2010).  

Conforme a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ, 2010), a proposta 

de metas tem por objetivo aumentar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde, 

embora sejam impostas de forma verticalizada às equipes de Saúde da Família, que 

devem incorporá-las ao seu cotidiano de trabalho.  

No contrato de gestão pesquisado (2010) não foi verificada nenhuma 

remuneração por meio de desempenho para o NASF, apenas para a eSF. De acordo 

com Bispo (2013), as ações do NASF geralmente estão vinculadas às áreas 

programáticas, como saúde da mulher e da criança, muitas delas contempladas na 

gratificação por desempenho. Os profissionais da eSF recebem gratificação por meio 

de variáveis, e o NASF contribui, através de ações conjuntas com a mesma, para que 

ela receba a gratificação.  

Os profissionais do NASF vinculados ao IABAS recebem o menor salário dentre 

as categorias de nível superior, e não possuem nenhuma outra forma de remuneração 

financeira além do pagamento fixo. Segundo Araújo (2015), 100% dos fisioterapeutas 

do NASF da A.P 5.1 por ele entrevistados, descreveram incômodo quanto ao fato de 

não serem beneficiados com as metas, uma vez que contribuíam com a ESF para o 

seu alcance, e consideraram serem merecedores de tal remuneração. 

 Araújo (2015) relata que as equipes de Saúde da Família permanecem 

submetidas ao trabalho pelo alcance de metas ao invés de direcioná-lo para o projeto 

de saúde no território, e que esta maneira de trabalhar reverbera no NASF, que acaba 

por organizar seu cotidiano em função das demandas da Coordenadoria de Ações 

Programáticas (CAP) 5.1, da gestão da clínica da família e das equipes de Saúde da 

Família. 

“A macropolítica através de mecanismos indutores de financiamento, os 
contratos de gestão, a instabilidade proporcionada pelo vínculo frágil de 
trabalho em OSS e o direcionamento do trabalho através de metas afetam 
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diretamente o processo de trabalho, a autonomia e a concepção do trabalho 
pelas equipes” (ARAÙJO, 2015. p.93). 

 

Marenco (2015), encontrou respostas semelhantes a Araújo, descreveu como 

elementos de fragilidade no trabalho dos fisioterapeutas do NASF do Rio de Janeiro 

os salários insatisfatórios, o fato de não receberem variáveis e a carga horária 

inadequada. 

O vínculo empregatício no IABAS não varia entre os profissionais contratados, 

todos são submetidos ao regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 

(IABAS, 2015). As cargas horárias de trabalho, porém, variam.  

Araújo (2015) relatou que entre os fisioterapeutas entrevistados na A.P 5.1 

existiam dois tipos, profissionais 20 horas no território e profissionais 40 horas. 

Segundo os fisioterapeutas, a carga horária reduzida e o tempo dividido entre duas 

clínicas (10 horas para cada uma), eram insuficientes para desenvolver um trabalho 

com qualidade. Referiram que o pouco tempo no território não permitia um encontro 

adequado com as equipes de Saúde da Família, que realizavam atividades nos dias 

em que o NASF não estava, como reuniões e grupos educativos e terapêuticos 

(ARAÚJO, 2015). 

Marenco (2015) encontrou no Rio de Janeiro profissionais com 20, 30 e 40 

horas. Em sua análise definiu a carga horária dos profissionais como um elemento de 

fragilidade para o trabalho por eles desenvolvidos. 

Falamos das implicações para o cotidiano profissional ocasionadas pela 

terceirização e privatização da saúde. Mas ainda não abordamos a questão da 

privatização da educação na área da saúde. 

Voltando ao início deste capítulo para aprofundar a questão veiculada por Bispo 

(2009), sobre a baixa qualidade da educação em saúde e suas implicações para os 

profissionais da área, como consequência do fenômeno das privatizações, 

constatamos, que a partir da década de 90 até 2014, o quantitativo de faculdades de 

medicina dobrou. O que se deu em função do aumento das faculdades particulares, 

que já são 60% dos cursos de terceiro grau no Brasil (BRASIL, 2015). Só na década 

90 foram criadas doze escolas médicas, sendo sete privadas e todas concentradas 

no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quanto à enfermagem, foram 
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criados trinta novos cursos na década de 90, em sua maioria em instituições privadas 

das regiões Sul e Sudeste do país. Para os cursos como fisioterapia, psicologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional e odontologia existe, desde então, predominância 

de instituições privadas nestas mesmas regiões (PIERANTONI, 2001). 

 Bispo (2009) questiona a qualidade do ensino dos cursos de fisioterapia, assim 

como o Conselho Regional de Medicina (CRM), que faz a mesma crítica em sua 

página na internet e responsabiliza o Ministério da Educação (MEC) pela abertura de 

tantos cursos de graduação (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, pode-se  inferir que a qualidade dos cursos de graduação em 

saúde influencia, obviamente, as características do futuro profissional, que poderá ser 

mais ou menos resolutivo em relação aos problemas trazidos por seus pacientes e 

usuários do SUS; ou mais ou menos subordinado ao diagnóstico estabelecido por 

outros profissionais; ter mais ou menos dependência de exames complementares 

para atuar; ter menor ou maior grau de competência para se comunicar com os outros 

profissionais; bem como, ter maior ou menor capacidade para solucionar problemas 

inusitados, tão comuns na Estratégia de Saúde da Família, que é a principal porta de 

entrada do SUS. 

 De qualquer maneira, as formações em saúde tendem, de uma forma geral, a 

ser técnicas, fragmentadas e fatiadas em disciplinas, mesmo em cursos reconhecidos 

por sua excelente qualidade. De acordo com Carvalho e Ceccim (2012) o ensino em 

saúde é tradicionalmente centrado em conteúdos e em uma pedagogia de 

transmissão, com desvinculação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

predominando uma orientação pela doença e pela reabilitação. 

Segundo esses autores (2012) os profissionais e as associações disciplinares 

aceitam a fragmentação como modo organizador dos “saberes-fazeres”. Isto ocorre 

porque: 

“Na universidade moderna a cartografia epistemológica foi configurada em 
disciplinas e departamentos. Tal recorte – histórico – foi tomado como fosse 
epistemológico, dando origem ao corporativismo das especialidades e aos 
controles burocráticos que dificultam as práticas interdisciplinares” 
(CARVALHO e CECCIM, 2012, pg 137). 

 

Portanto, o desafio para a formação em saúde hoje é o de desenvolver um 

profissional criativo, que integre os seus conhecimentos, perceba o prazer do trabalho 
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coletivo como de sua responsabilidade social e também fortalecer a intervenção 

profissional interdisciplinar como meio de ressignificação da clínica, na qual não 

existam limites rígidos entre as diferentes maneiras de olhar as questões humanas. 

Ao contrário, a formação do profissional de saúde deve priorizar o encontro da 

integralidade, através do cruzamento de saberes e práticas, na superação do 

biologicismo e do modelo hegemônico, pela crítica à medicalização e ao mercado de 

“cura”, com foco na valorização do social, na subjetividade, no cuidado e na formação 

de laços entre a população e os profissionais de saúde. (CARVALHO e CECCIM, 

2012).   

Os citados autores consideram que a atenção integral só poderá ser alcançada 

por meio da valorização da formação multiprofissional e das capacidades específicas 

de cada profissão, mas sem aprisionamentos/isolamentos; do investimento na partilha 

de valores entre todos os profissionais; no estímulo à autocrítica e à autogestão, no 

aprender a aprender no e com o trabalho em saúde. 

Para que tudo isso aconteça, é necessária uma importante mudança na 

educação em saúde, o que na verdade já vem sendo discutido e ocorrendo há 

bastante tempo no Brasil, principalmente após a Constituição de 1988. Carvalho e 

Ceccim (2012) destacam, por exemplo, o movimento ocorrido na enfermagem que 

ratificou seu compromisso com o SUS e com a humanização, e que na década de 90 

influenciou a elaboração de um novo currículo pedagógico, substituindo o conceito de 

“assistência às doenças” pelo de “cuidado humano”.  

A educação nacional também sofreu uma importante mudança entre os anos 

2001 e 2004, com o rompimento do currículo mínimo para a organização dos cursos 

de graduação. Isto ampliou a formação do profissional em saúde, já que o novo 

currículo passou a contemplar o sistema de saúde vigente (SUS), o trabalho em 

equipe e a atenção integral em saúde (CARVALHO e CECCIM, 2012).   

Desde 2002 até os dias de hoje os governos brasileiros, em suas diferentes 

esferas, e junto com as instituições de ensino, vêm trabalhando para uma maior 

integração ensino serviço, e para a formação de um profissional mais preparado para 

o SUS.  Assim, verificam-se mudanças nos cursos de medicina, farmácia, fisioterapia 

e outros (CARVALHO e CECCIM, 2012) 
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Para este trabalho vale ressaltar a proposta do curso de bacharelado em 

fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), fundado em 2009, situado 

em Realengo, zona oeste do Município do Rio de Janeiro, e que tem uma clínica 

escola de fisioterapia em seu campus, onde atende a população do entorno. Além 

disso, tem convênio com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para a realização 

de estágios nas Clínicas da Família de Realengo, incluindo a CEFOE. 

O IFRJ prioriza um ensino voltado para o SUS, e, em apresentação online do 

curso de fisioterapia, a primeira frase que se lê é que o mesmo “(...) tem como objetivo 

formar o profissional Fisioterapeuta sensibilizado pelos princípios do Sistema Único 

de Saúde, capaz de intervir nas condições de saúde da população, tanto em caráter 

individual quanto coletivo...” (BRASIL, 2011).  

Para finalizar, revela-se que este trabalho não pretende discutir profundamente 

as questões relativas à educação em saúde, as questões de origem econômica, 

política e social que envolvem os trabalhadores da saúde na A.P 5.1. Porém, foi 

importante contextualizar a situação na qual vivem esses profissionais, já que 

qualquer relação entre equipes de saúde se dá em um certo tempo histórico, com seus 

determinantes diversos e que implicam posturas e atitudes. Tais posturas têm 

potencial para influenciar a construção do matriciamento, que acontece por meio de 

uma boa comunicação entre os profissionais da eSF com o NASF e vice-versa. 

 Uma boa comunicação precisa de tempos coincidentes com cargas horárias 

compatíveis; disponibilidade interna do profissional que carece de educação 

permanente para entender o seu próprio processo de trabalho; a capacidade técnica 

dos diferentes profissionais e o grau de resolubilidade por eles alcançados; o tipo de 

vínculo de trabalho, se esse permite o desligamento do profissional do serviço a 

qualquer momento (o que pode dificultar a construção de relações profissionais 

sólidas) ou não; o quanto de energia e de tempo a equipe de Saúde da Família 

dispende para alcançar as metas que estão no contrato de gestão; o incentivo, por 

meio da gestão, no sentido de garantir um espaço no dia a dia para o encontro entre 

a eSF e o NASF, porque, com tantas demandas impostas às equipes de Saúde da 

Família, ambos correm o risco de permanecerem em um mesmo espaço como dois 

serviços paralelos. E, por último, se o comprometimento e responsabilidade por um 

território, uma família ou um usuário deve ser equitativo entre todos os profissionais, 
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não há sentido, sob essa perspectiva, para a enorme diferenciação salarial que existe 

entre os profissionais de nível superior do IABAS. 

 

2.9 O NASF e os médicos de família: uma contribuição para a prática da 

prevenção quaternária na Atenção Básica 

O conceito de prevenção quaternária é mais recente que os conceitos de 

prevenção primária, secundária e terciária. Refere-se à prevenção do excesso de 

medicalização, de rastreio e de tratamento à população, e alude tanto a maneira como 

se produz o diagnóstico quanto a terapêutica. Tal conceito nasceu no próprio campo 

médico, profundamente vinculado à ética do cuidado, calcado na relação médico 

paciente e baseado no clássico primum non nocere ou primeiro não prejudicar 

(JAMOULLE, 2014).  

De acordo com Antunes (2012) em todos os anos são contabilizadas cerca de 

197.000 mortes na Europa em decorrência dos efeitos secundários dos 

medicamentos. O mesmo autor revela que na França, a intensa medicalização da 

população corresponde à primeira causa de hospitalização, sendo os fármacos que 

atuam no sistema nervoso central os mais frequentemente implicados nesses casos.  

Já nos Estados Unidos da América, segundo Norman e Tesser (2009), o uso 

indiscriminado de medicamentos constitui a terceira maior causa de morte da 

população. A iatrogenia clínica, ocasionada pela intervenção médica no indivíduo, 

representa, deste modo, importante dimensão coletiva e populacional com relevante 

potencial danoso ao ser humano. 

Em função do risco que as intervenções médicas provocam na vida humana, a 

prevenção quaternária configurou-se como uma verdadeira bandeira ética para alguns 

médicos de família em países da Europa e da América Latina. No Brasil médicos de 

família e comunidade elaboraram um manifesto pela prevenção quaternária, no qual 

ratificam o papel do médico livre da influência do comércio e da vinculação com a 

indústria farmacêutica, “...lutaremos contra o excesso diagnóstico e terapêutico, ... 

promovendo uma boa comunicação com as pessoas para que elas possam também 

aprender a se proteger do excesso de intervenções ...” (SILVA et all, 2006, pg. 71).  
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A prática do conceito de prevenção quaternária é simples: trata-se da 

averiguação de pessoas que estão em risco de tratamento excessivo para resguardá-

las de novas intervenções inapropriadas e criar opções de tratamento eticamente 

aceitáveis. A prevenção quaternária pode ser efetivada através de três recursos: 

abordagem centrada na pessoa, medicina baseada em evidências e direcionamento 

do cuidado para a atenção primária à saúde, que é a estância do SUS que permite a 

longitudinalidade (TESSER e NORMAN, 2009). 

O primeiro recurso, de acordo com esses autores, se refere ao reconhecimento 

do paciente como uma pessoa com expectativas sobre seu estado de saúde e sobre 

sua própria vida, com uma carga cultural que afeta sua autoimagem e a forma de 

significar sua saúde/doença. “Para realizar sua abordagem, deve-se colocar entre 

parênteses a ideia de diagnosticar doenças e colocar a ciência a serviço do ser 

humano” (TESSER e NORMAN, 2009). 

A medicina baseada em evidências trabalha com a aplicação de informações 

que tenham o melhor grau científico de comprovação de sua eficácia, coligadas ao 

contexto e anseios do paciente. O tratamento proposto deve ser constantemente 

revisado de acordo com a resposta de cada usuário à terapêutica. O terceiro recurso 

é o fortalecimento da atenção primária à saúde, embutido nela o conceito de 

longitudinalidade. A adscrição territorial dos usuários às equipes de saúde da família 

é a ferramenta para garantir a longitudinalidade (TESSER e NORMAN, 2009). 

Tesser e Norman (2009) chamam a atenção para a importância da discussão 

do conceito de prevenção quaternária no SUS, especialmente com a expansão da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, e o possível risco de medicalização 

excessiva das populações sob sua responsabilidade. Ressaltam que o trabalho 

interdisciplinar na ESF tende a ser um aliado na prevenção quaternária, porque facilita 

a descentralização do cuidado, que deixa de ser apenas do médico (e medicalizante) 

e cria possibilidades de intervenções mais saudáveis. 

Um exemplo de intervenção alternativa a uma conduta apenas medicalizante, 

seria a Academia Carioca no Município do Rio de Janeiro. Trata-se de um programa 

que incentiva a prática de atividade física voltada para a promoção e prevenção das 

doenças crônicas nas Unidades Básicas de Saúde e que visa garantir o acesso da 
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população a atividades que promovam o bem-estar físico, mental e social (PMRJ, 

2014).  

A atividade física é uma importante ação na Saúde Pública, porque contribui 

para a redução de doenças crônicas não transmissíveis, como a doença 

aterosclerótica coronariana, a hipertensão arterial sistêmica, o acidente vascular 

encefálico, a doença vascular periférica, a obesidade, o diabetes melito tipo II, a 

osteoporose e a osteoartrose, a ansiedade e a depressão, dentre outros (CARVALHO 

et all, 1996).  

O fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, o assistente social e o 

psicólogo, disponíveis na Estratégia de Saúde da Família, principalmente a partir da 

implantação do NASF, são profissionais que adquirem técnicas em sua formação com 

potencial para intervir nos agravos apontados e podem oferecer alternativas 

terapêuticas que não apenas o uso de medicamentos à população.  

Tesser e Norman (2009) também criticam os excessos de exames 

complementares, especialmente os de imagem, porque esses oferecem efeitos 

colaterais previsíveis ao paciente. A solicitação destes exames acontece atualmente, 

não só pela verdadeira necessidade da realização dos mesmos, mas pelo 

estabelecimento de um conceito formado na sociedade, principalmente na brasileira, 

que se refere à imaginária importância da realização de diferentes exames, nem 

sempre necessários, para se confirmar o diagnóstico. O exame complementar tomou 

tal proporção que parece ser muitas vezes mais importante que a própria avaliação 

clínica. A população pressiona principalmente o médico, mas também outros 

profissionais de saúde para solicitá-los.  

Em relação às lombalgias, a patologia tema desta dissertação, ressalte-se os 

muitos achados nos exames de imagem da coluna lombar que em nada 

correspondem aos sintomas do paciente, e que, portanto, em apenas alguns casos 

colaboram para a formulação diagnóstica (JUNIOR, GOLDENFUM et all, 2010). 

Assim, a presença do fisioterapeuta na AB se torna importante, pois poderá 

contribuir para a redução de solicitações desnecessárias de exames de imagem de 

lesões músculo esqueléticas. O fisioterapeuta pode cooperar com a eSF (médico e 

enfermeiro) inclusive na escolha do exame de imagem ideal para cada caso.  
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Swain e Bush (2009) relatam que fisioterapeutas americanos foram requeridos 

para trabalhar nas clínicas das tropas militares durante a guerra do Vietnã. Isso 

aconteceu porque a maior parte dos médicos clínicos alistados não tinha treinamento 

suficiente para o diagnóstico e tratamento das lesões ortopédicas sofridas pelos 

soldados. Uma das atribuições dos fisioterapeutas era solicitar e avaliar radiografias 

para descartar fraturas e instabilidades articulares. Segundo os autores, esses 

programas de inclusão do fisioterapeuta nas clínicas do exército norte americano 

funcionaram bem e reduziram a necessidade de exames de imagens em 50%. 

Quanto ao excesso de medicalização e sua associação com o tema desta 

dissertação, a dor lombar, estudos que incluíram indivíduos da população geral 

identificaram que os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são um dos grupos de 

medicamentos mais usados pela população do Brasil e da maioria dos países, tanto 

como agente isolado, quanto associado a analgésicos e miorrelaxantes, com 

prescrição médica ou sem, por aquisição espontânea (CASTIER et all, 2013).  

Os AINEs são medicamentos com elevada eficácia no controle da dor em 

diversas condições, incluindo lombalgia, osteoartrite e dor em tecidos moles. No 

entanto, apresentam efeitos adversos como a doença péptica e a hemorragia 

digestiva, a insuficiência renal aguda, a hipertensão arterial sistêmica e a insuficiência 

cardíaca. O uso dos AINEs está associado ainda, a um aumento do risco de 

morbimortalidade cardiovascular, sendo este evento pertinente a um período mais 

longo de uso do medicamento (CASTIER et all, 2013).  

 Outro grupo de medicamentos relacionado aos sintomas psicogênicos da dor 

lombar e à dor crônica é aquele composto pelos benzodiazepínicos. O Brasil está no 

topo do ranking entre os países que mais os consome. O consumo continuado de 

benzodiazepínicos provoca fenômenos de tolerância e dependência e também déficits 

cognitivos (perda de atenção, e dificuldade de fixação), que tendem a se instalar no 

curso da utilização desses medicamentos (BRASIL, 2013).  

 A fisioterapia, através de suas técnicas de redução da dor, alongamento e 

fortalecimento muscular, reeducação respiratória, atividades aeróbicas, relaxamento, 

técnicas proprioceptivas e muitas outras, tem elevado potencial para se tornar uma 
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alternativa ao uso dos AINES, e, quem sabe, até contribuir para a redução do uso de 

psicotrópicos em um trabalho conjunto com outros profissionais do NASF. 

O olhar de diferentes profissionais possui uma abrangência clínica e terapêutica 

que se direciona para muito além do tratamento de sintomas e doenças e que permite 

ver o ser humano em suas diversas dimensões. O olhar multiprofissional tem maiores 

chances de acertar a causa da doença, ou pelo menos de intervir nos fatores 

transversais a ela e amenizá-la, configurando assim, uma importante estratégia para 

enfrentar uma sociedade super medicalizante. 

A contribuição específica do fisioterapeuta no NASF para desenvolver ações 

de prevenção primária, secundária e terciária e na promoção de saúde na ESF é 

abordada neste capítulo, baseada na experiência profissional da autora e, 

principalmente, em outros relatos de fisioterapeutas, tendo em vista a dificuldade em 

encontrar experiências consolidadas por meio bibliográfico sobre o tema (ARAÚJO, 

2015).  

 A atuação do fisioterapeuta em relação à prevenção em saúde está explicitada 

na Resolução COFFITO nº8 da seguinte maneira: 

Constituem atos privativos, comuns ao fisioterapeuta e ao terapeuta 
ocupacional, nas áreas de atuação: O planejamento, a programação, a 
ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de métodos e técnicas 
fisioterápicos e/ou terapêuticos ocupacionais que visem a saúde nos níveis 
de prevenção primária, secundária e terciária (BRASIL, 1978, s/p). 

 

 Segundo o documento, o fisioterapeuta atua em três níveis de prevenção: 

 (1) Nível primário de prevenção, que acontece antes do indivíduo adoecer. Este nível 

contempla ações de saúde voltadas para promoção e proteção; 

(2) Nível secundário de prevenção, que ocorre quando a enfermidade real já existe. 

Nesta fase estariam as ações voltadas para o diagnóstico precoce e terapêutica 

apropriada com o objetivo de retornar o organismo ao estado de melhora ou à cura. 

(3) Nível terciário de prevenção, quando as sequelas já estão instaladas e precisam 

ser amenizadas para evitar incapacidade total do indivíduo. O principal desafio nesta 

etapa é devolver o indivíduo à sociedade (DELIBERATO, 2002). 

 Este autor, porém, confessa que não existe unanimidade quanto à existência 

dos três níveis de prevenção. Neste trabalho optou-se por aceitar tais conceitos, uma 
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vez que, por deliberação do COFFITO, o fisioterapeuta deve atuar nesses níveis, o 

que, entretanto, nem sempre acontece de maneira objetiva. 

 A experiência da autora nas Clinicas da Família Antônio Gonçalves da Silva 

(CFAGS) e Nildo Eimar de Almeida Aguiar (CFNA) em Realengo, Rio de Janeiro, 

revelou que, quando se depara com os usuários, muitas ações voltadas para um nível 

envolvem outros níveis, já que as necessidades humanas são complexas e precisam 

ser abordadas de maneira integral. 

 De qualquer forma, as técnicas desenvolvidas pelo fisioterapeuta apresentam 

potencial para intervir em todos os níveis de prevenção. Por exemplo, uma 

contribuição muito importante do fisioterapeuta do NASF para os níveis primário, 

secundário e terciário de prevenção é o acompanhamento do desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) das crianças até um ano, em razão do grande potencial de 

melhora que tem o tratamento de estimulação motora precoce (PERIN, 2010).  

O fisioterapeuta pode e deve cooperar com a ESF na orientação dos casos de 

crescimento e desenvolvimento infantil, especialmente nas situações em que ocorrem 

prematuridade, asfixia neonatal, doenças neurológicas e outras. 

Um exemplo de ação de promoção da saúde direcionado ao DNPM aconteceu 

no ano de 2014, através de um convênio entre educação e saúde. A fisioterapia da 

CFNA, em associação com o curso de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ), desenvolveu uma atividade na creche municipal sob responsabilidade 

da ESF.  

 O objetivo de tal atividade foi avaliar os menores quanto ao seu DNPM, o que 

foi realizado por meio de exercícios lúdicos de estímulo psicomotor, para traçar metas 

que contemplassem as dificuldades e potencialidades encontradas, e também 

contribuir para estimular o trabalho de psicomotricidade na creche. Participaram da 

atividade a fisioterapeuta, a psicóloga e a fonoaudióloga (que também é pedagoga) 

do NASF. Ao final, os profissionais verificaram atraso para a faixa etária (crianças de 

3 a 4 anos). A proposta era que, após relatório da atividade, fosse elaborado um plano 

em conjunto com a creche para tratar dessas questões. 

Outra ação conjunta entre IFRJ, ESF e NASF, foi a oficina para prevenção do 

agravo dos distúrbios respiratórios, realizada com os professores em outra creche do 

território da CFNA. Durante a oficina foram discutidos com os professores os principais 

problemas de origem respiratória, quais suas causas, e como podem se agravar. A 

fisioterapia ensinou exercícios respiratórios através de brincadeiras para os 
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professores, de modo que pudessem ser aplicados em sala de aula. O interessante 

na oficina foi a opinião dos mestres quanto à recidiva dos casos, que ocorreria no 

início da semana, após o fim de semana com os pais, que não tomariam o cuidado 

necessário. Isso reorientou o trabalho para ações na comunidade. 

 No nível de prevenção secundária, o fisioterapeuta tem a possibilidade de 

educar e orientar o responsável por menores com pneumopatias: ensiná-lo a deixar o 

ambiente doméstico saudável para o menor alérgico; a realizar a drenagem postural 

e as manobras desobstrutivas ou expansivas; orientá-lo quanto à importância da 

nebulização domiciliar; e, também, de realizar o atendimento individualizado quando 

necessário (BRASIL, 2010). 

  O fisioterapeuta tem, do mesmo modo, importante papel na saúde da mulher, 

especialmente se atuar junto com as equipes de Saúde da Família, que normalmente 

são responsáveis por um grupo de gestantes na Unidade. Os grupos de gestantes 

constituem excelente oportunidade para trabalhar orientações posturais, 

alongamentos, relaxamento, controle respiratório e auxílio ao retorno venoso. Os 

espaços para gestantes e de puericultura permitem ao fisioterapeuta contribuir para 

promoção da saúde através do incentivo ao aleitamento materno e da orientação aos 

familiares e responsáveis a respeito dos cuidados com o bebê (BISPO, 2013). 

 As técnicas de fortalecimento do assoalho pélvico e a educação em saúde são 

úteis na prevenção e tratamento de distúrbios uroginecológicos e de incontinência 

urinária (MORENO 2004). E precisariam ser trabalhadas em grupos da Unidade de 

Saúde, como grupo de mulheres, de idosos, de gestantes, grupos para pessoas com 

sequelas de doenças cerebrovasculares, dentre outros. 

 Em ações intersetoriais com a educação o fisioterapeuta poderia trabalhar com 

os escolares no sentido de contribuir para uma cultura de valorização de cuidados 

posturais desde a infância (BISPO, 2013). Bem como, na captação precoce de casos 

de alterações posturais que têm potencial para se agravar durante o crescimento. 

Quanto aos escolares seria igualmente relevante o desenvolvimento de 

projetos que incentivassem padrões respiratórios saudáveis, principalmente para as 

crianças que são respiradoras bucais, crianças que apresentam rinite alérgica, asma 

brônquica, pneumonias de repetição e bronquite. Essas patologias afetam as trocas 

gasosas e a mecânica respiratória e podem alterar a postura corporal e a mastigação, 

ocasionando repercussões para a vida adulta (BREDA e MOREIRA, 2003).  
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Uma boa interação entre escola, eSF, NASF (incluindo o fonoaudiólogo, o 

professor de educação física e o fisioterapeuta), Saúde Bucal e atenção secundária, 

geraria um trabalho com potencial para intervir positivamente na vida de crianças e 

adolescentes em idade escolar. 

Em relação à população idosa, a atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica 

tem a possibilidade de interferir na melhoria da postura, no estado físico funcional, e 

contribuir para o aumento da autoestima e do bem-estar (BISPO, 2013).  

As visitas domiciliares são espaços importantes de educação em saúde para 

idosos frágeis, para pessoas com deficiências e para seus familiares. Elas permitem 

a orientação de adaptações de segurança em domicílio para prevenção de quedas, 

posicionamentos adequados, orientações quanto à mobilização do usuário acamado, 

dentre outros. 

No estudo de Araújo (2015) os fisioterapeutas do NASF da A.P 5.1 

entrevistados, relataram que as visitas domiciliares (VD) são prioritárias para usuários 

impossibilitados de frequentar a clínica da família. As VD são sempre realizadas na 

presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS).  

 Em outro estudo, realizado por meio de entrevistas com os fisioterapeutas do 

NASF do Rio de Janeiro, Marenco (2015) verificou que em 92,6% das vezes os 

fisioterapeutas realizam estratégias de atenção à saúde das pessoas com deficiência 

(PCD) e também visita domiciliar às PCD para orientações, adaptações e 

acompanhamento em reabilitação. Em 100% das vezes os fisioterapeutas forneceram 

informações às PCD e seus familiares e/ou cuidadores sobre manuseio, 

posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologia para o desempenho. 

 Os portadores de doenças crônicas como o diabetes também podem se 

beneficiar do acompanhamento do fisioterapeuta. Este profissional tem aporte técnico 

para contribuir com a eSF no controle de pés diabéticos, na prevenção de 

amputações, no estímulo ao exercício físico e na promoção de um estilo de vida mais 

saudável. 

Moffat e Harris (2006) defendem o trabalho da fisioterapia na prevenção 

primária da lesão tegumentar presente em diabéticos por meio de visitas domiciliares. 

Os autores relatam sua atuação da seguinte forma: verificam o ambiente domiciliar e 

as possíveis adaptações para cadeiras de roda, barras de segurança, tapetes 

emborracha dos etc; avaliam as condições fisiológicas sistêmicas do paciente; seu 
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grau de funcionalidade e independência; verificam as relações de trabalho e sociais 

e, por fim, os possíveis riscos para a lesão tegumentar.  

Quanto às predições para o risco de lesões de pele avaliam: a percepção 

sensorial, o grau de hidratação da pele, o grau de atividade física e a capacidade de 

controlar o posicionamento do corpo; se a nutrição alimentar é adequada e se existe 

problema potencial para cisalhamento e atrito da pele. A partir dessa ampla avaliação, 

sugerem o que deve ser feito para garantir a segurança tegumentar do paciente 

(MOFFAT e HARRIS, 2006). 

 A prevenção terciária é possível de ser realizada pelo fisioterapeuta na Atenção 

Básica, principalmente, nos casos de amputados, de doenças cerebrovasculares que 

deixam sequelas e limitam a locomoção humana; e nas sequelas deixadas pelos 

episódios de violência no trânsito, que causam inúmeras situações, como o 

traumatismo crânioencefálico e o raquimedular (BISPO, 2013). 

A interação entre o fisioterapeuta e o professor de educação física, ambos do 

NASF, poderia ampliar os espaços de tratamento e fornecer diferentes formas de 

intervenção para os portadores de diversos tipos de sequelas, além de garantir a 

socialização dos usuários por meio de grupos e da Academia da Saúde. 

 As pessoas que apresentam dores agudas e crônicas requerem ações do 

fisioterapeuta na AB, tanto no nível secundário quanto no nível terciário de prevenção. 

Na fase aguda, a eSF, com o apoio do fisioterapeuta do NASF, precisaria evitar que 

a dor progredisse para cronicidade; já na fase crônica, dever-se-ia almejar a 

devolução do paciente às suas atividades laborais e de vida diária (DELIBERATO, 

2002). 

Araújo (2015) relata em sua dissertação de mestrado, que dentre os 

fisioterapeutas da A.P 5.1, 90% dos entrevistados realizam grupos terapêuticos para 

sequelas neurológicas e dores crônicas. Destes grupos participam outros profissionais 

do NASF além do fisioterapeuta, mas não componentes da equipe de Saúde da 

Família. Um fisioterapeuta relatou que o trabalho em equipe (do NASF) apresenta 

enorme potencial para o desenvolvimento das atividades em grupo. 

Os grupos são espaços de exercícios coletivos nos quais mais pessoas podem 

ser atendidas em um mesmo espaço e tempo. Os grupos terapêuticos ultrapassam a 

terapia apenas física, podendo se tornar um espaço de discussão e troca entre os 
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usuários e configurar, ainda, um tratamento de questões subjetivas relacionadas com 

a dor crônica (BISPO, 2013). Para Bispo: 

“No processo de reflexão sobre os delineamentos das ações a serem 
realizadas pelos fisioterapeutas na atenção primária, as ações coletivas 
merecem especial destaque. Em geral, realizam-se vinculadas às ações 
programáticas, através dos grupos de hipertensão, diabetes e gestantes, bem 
como, direcionadas à prevenção de determinados agravos à saúde, a 
exemplo dos grupos de prevenção e controle das algias da coluna” (2013. p. 
117) 

   

Bispo (2013) chama a atenção para o potencial que o grupo terapêutico tem de 

gerar grande empoderamento para seus componentes. O fisioterapeuta, neste 

contexto, seria um facilitador da atividade, e precisaria criar condições de 

protagonização para os usuários com estímulo à problematizarão de suas realidades, 

ampliando sua força para superar a tendência à medicalização. 

Segundo Bispo (2013), um novo processo de trabalho, a partir das ações na 

AB, se abriu para o fisioterapeuta, tanto pela incorporação de técnicas, quanto pelo 

aumento da amplitude de suas práticas que ultrapassam o seu tradicional papel de 

reabilitador, sem, no entanto, perdê-lo, mas aproveitando seu importante resultado 

para a vida do usuário, só que, agora, em um novo contexto de trabalho. 

Para Biana et all (2014), 

“... o fisioterapeuta se destaca pelos seus trabalhos quanto a Atenção Básica, 
como: redução de agravos ou danos, acolhimento, educação em saúde, 
visitas domiciliares, dentre outros, o que ratifica seu papel no NASF e 
contribuindo para quebrar o rótulo de uma profissão voltada especialmente à 
reabilitação” (p.216). 

 
 As autoras explicam que a intervenção fisioterapêutica estimula o 

desenvolvimento da motricidade, a normalização do tônus, auxilia na resistência e 

relaxamento muscular, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, diminui a 

sobrecarga articular, promove melhoria considerável do sistema imunológico, melhora 

a estabilidade emocional, influi positivamente no estado psicológico e sobre as 

relações sociais, e, que este conjunto de benefícios, leva à melhoria qualidade de 

vida. 

Sobre as atividades de promoção da saúde desenvolvidas pelo NASF na 

Estratégia de Saúde da Família, Biana et all (2104) ressaltam que as atividades 

desempenhadas são direcionadas para realização de jogos populares que abrangem 
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danças, esportes e brincadeiras, voltadas para a integração da família, do sujeito e da 

comunidade. 

 Vieira (2011) entrevistou cinco profissionais do NASF em Foz do Iguaçu, 

incluindo o fisioterapeuta, a respeito de seus entendimentos quanto ao conceito de 

promoção da saúde. O autor concluiu que os profissionais do NASF de Foz do Iguaçu 

tinham entendimento sobre tal conceito e que o considerava importante, pois suas 

respostas incluíam integração de políticas públicas, o estabelecimento de atitudes e 

ações tanto no nível individual quanto coletivo que visassem à melhoria da qualidade 

de vida, e que tais ações deveriam culminar em uma melhoria dos indicadores de 

saúde e bem-estar da população (VIEIRA, 2011). 

 Quanto às ações que o NASF realizava para promoção da saúde relataram: 

caminhadas, grupos de hipertensos e diabéticos, turma da coluna, visita domiciliar, 

sala do adolescente, trabalhos através de grupos com a comunidade, orientações, 

palestras, apoio às equipes por meio de orientações sobre serviços e estudo de caso. 

Vieira considerou as atividades citadas como ações de promoção da saúde, 

uma vez que os apontamentos colhidos conformaram importante estratégia para 

educação em saúde. Principalmente, as ações de aconselhamento à população, com 

foco nos benefícios proporcionados pelo estilo de vida saudável, no autocuidado, na 

responsabilização do usuário por sua saúde e no desenvolvimento de campanhas de 

divulgação que instigavam o viver saudável.  

 Este autor concluiu que, para construir ações de promoção da saúde, o núcleo 

precisaria atuar de forma articulada com os setores sociais, político e econômico que 

interferem na qualidade de vida da população. As ações deveriam ser organizadas 

com base no perfil epidemiológico e sócio cultural da comunidade para a qual o núcleo 

trabalhe apoiando a ESF. 

 

  



55 
 

3. Referencial Teórico  

Adotamos como referencial teórico os autores Marina Peduzzi, Gastão Wagner 

de Sousa Campos e Emerson Elias Merhy, que pesquisaram o tema “trabalho em 

equipe de saúde”. Para a matéria lombalgias nos embasamos, principalmente, em 

Webb et all, Imamura e Kazyama, Junior, Goldefum et all, Piva e outros descritos ao 

longo do texto.   

 A palavra equipe provém do francês équipe, definida, segundo o dicionário, 

como um grupo de pessoas reunidas para a realização de tarefas com um mesmo 

objetivo. Uma equipe de saúde é formada por profissionais de saúde da mesma ou de 

diferentes profissões e áreas de atuação, responsáveis pela assistência de um ou 

mais seres humanos (DICIONÁRIO ON LINE, 2015). 

 Segundo Peduzzi (2001), a equipe de saúde pode se configurar de maneira a 

produzir trabalhos conjuntos, por meio de uma boa comunicação que favoreça a 

integração de seus membros, ou se conformar em um agrupamento de profissionais 

que realizam tarefas técnico instrumentais individualizadas. 

Em 2001, Peduzzi realizou importante estudo sobre o tema trabalho 

multiprofissional em saúde, e encontrou dois tipos de trabalho em equipe. Um 

composto por equipes integradas, que estabeleciam relações por meio de 

comunicação, através do uso de linguagem direcionada para a solução de questões 

e para estabelecer ações de saúde, as quais denominou Equipe Integração; e equipes 

conformadas em agrupamentos profissionais, constituídas por indivíduos que 

utilizavam um mesmo espaço de trabalho, ou que estabeleciam relações pessoais 

cordiais, porém, caracterizadas pela fragmentação e pela justaposição das ações de 

saúde, as quais se referiu como Equipe Agrupamento (PEDUZZI, 2001;2007).   

 Pode-se afirmar então, que, de acordo com a pesquisa da autora supracitada, 

coexistem duas formas de atuar em equipe: uma fragmentada, hierarquizada, calcada 

no trabalho individualizado e que sobrevaloriza o trabalho técnico, baseada em um 

modelo mais antigo e tradicional de funcionar como equipe de saúde; e outra, que 

acontece pela integração dos membros da equipe, pela democratização das relações 

de trabalho e que visa à integralidade e o cuidado em saúde.  

 Nessa pesquisa teórica empírica a comunicação por meio da linguagem se 

mostrou importante elemento para a integração dos saberes, a coordenação das 

atividades, a elaboração de um projeto assistencial comum, de linguagens comuns, 
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objetivos comuns e propostas comuns, construídas por meio da complexa relação 

entre as condutas técnicas e as ações de comunicação. 

 A disponibilidade para construir um trabalho em equipe integrada, no entanto, 

não aconteceu sem que seus membros fizessem algum esforço para articular suas 

ações. E também, segundo Peduzzi (2007), não ocorreu sem o justo reconhecimento 

do trabalho do outro, de seu papel profissional na equipe, e da percepção a respeito 

da interdependência e complementaridade entre as diversas especialidades de saúde. 

 A visão do profissional que assume a sua própria limitação e reconhece o 

trabalho do outro no sentido de ampliar suas ações, pressupõe uma concepção do 

processo saúde/doença que contemple suas múltiplas dimensões, o que remete à 

integralidade da saúde. Esta, contrapondo-se ao modelo biomédico, possui os 

atributos e valores acerca das características desejáveis ao SUS e das práticas de 

saúde, e é a principal justificativa para a proposta de trabalho em equipe. Ainda, para 

o pleno alcance da integralidade, o trabalho em equipe interdisciplinar deve 

contemplar as necessidades de saúde dos usuários e da população do território pelos 

quais as equipes de saúde são responsáveis (PEDUZZI, 2007). 

 A ação em equipe multiprofissional em saúde, proposta para o modelo 

brasileiro no Programa de Saúde da Família (PSF), relaciona-se com a função que o 

Programa tem de abarcar as múltiplas questões ligadas às necessidades de saúde da 

população, tanto no nível individual, quanto no coletivo. E são consequência das 

mudanças de paradigmas no processo saúde/doença, já tratadas neste texto, 

relacionadas ao envelhecimento da população e às doenças crônicas. Como, 

também, das críticas à fragmentação do trabalho em saúde e à despersonalização 

das atividades (PEDUZZI, 2007). 

O PSF traz mudanças na organização dos serviços e na forma de atuação dos 

mesmos, ampliando o objeto de intervenção, considerando a família e a sociedade, e 

não só o individual e clínico. Assim, “...há que se construir um novo pensar e fazer 

nessa prática que requer alta complexidade de saberes, de desenvolvimento de 

habilidades e de mudanças, por parte de toda equipe, o que se constitui um verdadeiro 

desafio” (CIAMPONE e PEDUZZI, 2000). 

Segundo esses autores, o desafio para construção dessas equipes requeridas 

pelo SUS pode ser enfrentado por meio de uma comunicação que aconteça na 

dimensão intrínseca do trabalho, em torno de um projeto assistencial comum, de 
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maneira interdependente e complementar entre os profissionais, no qual cada um é 

contemplado efetivamente em sua prática laboral. 

A contribuição de Gastão Wagner de Souza Campos a ser inserida na 

discussão sobre os resultados desta pesquisa, diz respeito à importância da 

abordagem multiprofissional para a superação do modelo biomédico tradicional. 

Segundo o autor, a ação multiprofissional torna a clínica mais segura e assertiva, e 

minimiza os riscos e insucessos dos tratamentos na saúde (CAMPOS, 2003). 

Como escreveu Campos em 2003 e 2005, não se trata de esquecer a doença, 

mas de reconhecer a doença como parte da clínica, já que a doença está em um 

sujeito vivo! É fundamental reconhecer a contribuição dos processos saúde–doença-

atenção e valorizar o conhecimento técnico científico porque ambos permitem resolver 

problemas de saúde e doença de maneira concreta e objetiva; é preciso aprender com 

as singularidades, com as variações, é preciso ouvir, ouvir inclusive outros 

profissionais, é preciso duvidar, expor incertezas e conhecimentos, compartilhar as 

múltiplas questões referentes a cada caso e, assim, decidir. 

Nesse sentido, Peduzzi (2001) nos lembra que nenhum profissional tem 

obrigação de saber tudo e conhecer todas as técnicas a serem aplicadas, para isso 

existem divisões profissionais na saúde, e por isso a importância de interação entre 

eles para otimizar as condutas em saúde. É fundamental que os profissionais da 

equipe de saúde reconheçam este fato! 

Em seu estudo sobre equipe multiprofissional em saúde, Peduzzi (2001) 

verificou uma hierarquização do trabalho atrelada à diferença de trabalhos 

especializados, e à desigualdade de valor atribuído às diferentes funções nas equipes; 

a presença de conflitos quanto ao exercício de autonomia técnica, e de embates 

oriundos de concepções quanto às independências dos trabalhos especializados. A 

autora observou, não só a existência de diferentes trabalhos, definidos por 

especializações, mas de trabalhos também desiguais quanto à sua valoração social  

Peduzzi afirma que existem desigualdades de valoração social e técnica entre 

as diferentes profissões que se transmutam para as relações profissionais, e que 

determinam a superioridade de algumas profissões sobre outras, sendo que as 

relações de subordinação estimulam atividades em que o sujeito é alienado de seu 

próprio processo de trabalho, incapaz de tomar decisões acordadas por valores 

consensuais. 
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De acordo com Cunha e Campos (2011), a valorização social de alguns 

saberes profissionais em detrimento de outros “dificulta o reconhecimento da 

importância do trabalho em equipe interdisciplinar com toda a sua pluralidade” (p. 

963), predominando o saber técnico nuclear de cada profissão, enquanto o campo 

comum de saber, preventivo, educativo, psicossocial, comunicacional, permanece em 

segundo plano, afirmação já ratificada por Peduzzi em 2001. 

 Aqui retomamos os conceitos de núcleo e campo, já abordados em outro 

capítulo deste trabalho. O núcleo demarca a identidade de uma área de saber e de 

prática profissional, traduzida nas organizações de saúde pelas condutas técnicas e 

instrumentais próprias de cada profissão; o campo, é um espaço de limites imprecisos, 

onde cada disciplina e profissão buscariam, em outras, apoio para cumprir suas 

tarefas teóricas e práticas (Campos, 2000). 

Os conceitos de núcleo e campo são centrais na metodologia do Apoio 

Matricial. Os arranjos de trabalhos propostos de apoio matricial e equipe de referência 

como um recurso para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm por objetivo limitar 

a fragmentação da atenção, consolidar a responsabilização clínica, valorizar o cuidado 

interdisciplinar e contribuir para a regulação das redes assistenciais (TENÓRIO e 

CAMPOS, 2011). 

As considerações sobre apoio matricial e equipe de referência foram 

desenvolvidas por Campos (1998, 2000, 2003), dentro da linha de pesquisa voltada 

para a reforma das organizações e do trabalho em saúde. A equipe de referência é 

composta por profissionais que têm a responsabilidade pela coordenação e condução 

de um caso individual, familiar ou comunitário ao longo do tempo (TENÓRIO e 

CAMPOS, 2011). 

A equipe de referência que coordena o caso (no caso da ESF, por exemplo, o 

enfermeiro e o médico) estabelece um vínculo claro com os usuários, ainda que outros 

profissionais interfiram no cuidado. Dessa forma, o usuário sabe quem é sua 

referência e a quem procurar quando necessita. A equipe que coordena o cuidado 

deve compreender os objetivos de cada proposta terapêutica, buscando definir 

prioridades, evitar iatrogenias, analisar as interseções entre diagnósticos e 

tratamentos e viabilizar a participação do usuário e/ou de sua família nos processos 

de decisões clínicas (TENÓRIO e CAMPOS, 2011). 

O apoio matricial, de acordo com estes autores, objetiva assegurar retaguarda 

especializada às equipes de referência de maneira personalizada e interativa. Assim, 
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um especialista com determinado núcleo disciplinar, apoia especialistas com outro 

núcleo de formação, objetivando a ampliação da eficácia de sua atuação. 

As equipes de referência e de apoio matricial devem construir, de maneira 

compartilhada, as diretrizes clínicas e sanitárias para uma determinada população. E 

edificar também amplas estratégias para solucionar os diferentes problemas que 

envolvem a saúde, que podem se dar por meio do atendimento conjunto entre 

profissionais, da participação em discussões de projetos terapêuticos, da análise de 

táticas para lidar com a demanda reprimida e da avaliação dos encaminhamentos, 

dentre outros (TENÓRIO e CAMPOS, 2011). 

A proposta para as organizações de saúde conformada em “Equipe de 

Referência e de Apoio Matricial” está fundamentada no conceito de Unidades de 

Produção, o que já foi abordado no item 4.5, mas que é necessário retomar aqui por 

se tratar de nosso referencial teórico.  

Dessa forma, e de maneira superficial, pode-se dizer é uma alternativa 

organizacional, que utiliza a referência da interdisciplinaridade nas tradicionais 

divisões profissionais das organizações em departamentos. Conforme Campos 

(2000) a maioria dos serviços de saúde, sejam eles hospitais, ambulatórios ou centros 

de saúde, foram divididos em departamentos ou seções, segundo a lógica das 

profissões ou especialidades médicas. Esta modalidade de organização fragmentou 

o trabalho em saúde, diluiu a responsabilidade sanitária e dificultou o vínculo, além de 

ter favorecido as corporações profissionais (TENÓRIO e CAMPOS, 2011).   

As Unidades de Produção seriam departamentos que aglutinariam todos os 

profissionais que trabalham em um mesmo território e com o mesmo tipo de usuário 

e de problema de saúde. O objetivo desta proposta é, não só reduzir a fragmentação 

do cuidado, mas criar um contexto organizacional mais participativo e democrático, 

com maior participação na gestão tanto dos usuários quanto dos profissionais 

(TENÓRIO e CAMPOS, 2011).   

Neste trabalho não pretendemos aprofundar os métodos de gestão e muito 

menos abordar nenhuma teoria da administração, vamos nos focar na relação entre 

equipes. Mas é fundamental lembrar que nenhum serviço de saúde poderá funcionar 

sem o apoio da gestão e sem uma organização estrutural que lhe dê suporte, inclusive 

financeiro. A própria Política Nacional de Atenção Básica é um exemplo da tentativa 

que o governo tem feito para provocar mudanças políticas de gestão e na 
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administração pública da saúde, o que vem se conformando desde a Constituição 

Federal de 1988.  

Não podemos deixar de apontar ainda, que as transformações políticas e 

organizacionais não acontecem do dia para a noite, elas envolvem relações de poder 

e podem se dar com muita dificuldade em uma cultura organizacional já estruturada. 

Além disso, existe nas profissões da saúde uma tendência a lidar apenas com 

problemas para os quais o núcleo disciplinar de cada uma seja capaz de criar alguma 

intervenção terapêutica, gerando a exclusão de outros núcleos profissionais e muita 

competitividade (TENÓRIO e CAMPOS, 2011).  

Portanto, temos que encarar que inúmeros desafios ainda estão presentes no 

cotidiano das equipes de referência e de apoio matricial, tanto no nível da 

macropolítica quanto no nível da micropolítica. Os desafios referentes à macropolítica 

envolvem a gestão e sua ação sobre os determinantes sociais da saúde, as 

articulações intersetoriais, as mudanças na legislação, a atuação na regulação, no 

financiamento das ações, na rede de serviços, na organização da vigilância e dos 

sistemas de informação em saúde, dentre outros. As mudanças na micropolítica, de 

interesse neste estudo, estão relacionadas à atuação da equipe na coordenação do 

cuidado, à vinculação e responsabilização do cuidador e à busca da produção da 

autonomia do usuário (MALTA e MERHY, 2010). 

A coordenação do cuidado, conforme assinalam Malta e Merhy, contém a 

organização dos muitos atendimentos e procedimentos aos quais o usuário é 

submetido ao transitar na rede de saúde. É a conduta da equipe de saúde que diz 

respeito à articulação e composição adequada dos muitos exames e atos cuidadores 

individuais feito por diversos profissionais, que precisam resultar em uma determinada 

orientação e ordenação do cuidado individual ou coletivo. No caso da ESF, esta 

coordenação deve ser conduzida pela equipe de referência. A vinculação e 

responsabilização do cuidador pelo usuário é essencial na proposta de um cuidado 

integral, baseada em uma linha de cuidados, ela é garantida pela formação de vínculo 

entre o cuidador (profissional de saúde) e o cuidado (paciente).  

Já a busca da produção da autonomia do usuário consiste em emaranhá-lo no 

auto compromisso por sua saúde, incorporando condutas de prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação. Incide no fortalecimento da capacidade de o usuário cuidar 

de si, estimulando escolhas e opções que possam enriquecer sua qualidade de vida 

(MALTA e MERHY, 2010).  
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Malta e Merhy consideram que o exercício da micropolítica nos serviços de 

saúde deve considerar o atual perfil epidemiológico e demográfico da população no 

sentido de enfrentar a predominância de doenças crônicas e o aumento da população 

idosa. O cuidado em saúde precisa ter em conta a articulação de ações de proteção, 

promoção, vigilância, prevenção e assistência, bem como o uso de “tecnologias 

leves”. 

O conceito de “tecnologias leves” se refere à dimensão relacional do cuidado 

em saúde, às tecnologias “leves duras” ao conhecimento técnico, e às tecnologias 

“duras”, aos instrumentos. As tecnologias leves se associam às tecnologias duras e 

leves duras no processo de produção do cuidado (FRANCO e MERHY, 2012). 

Exemplos de tecnologias “duras” seriam equipamentos que possibilitam 

perscrutar, acessar dados físicos, os exames laboratoriais e de imagens e os 

equipamentos usados em intervenções terapêuticas. As tecnologias “leves duras” se 

referem ao olhar do trabalhador de saúde sobre o usuário como objeto de sua 

intervenção, construído a partir de certos saberes bem definidos, como a clínica de 

cada profissão e a epidemiologia. As tecnologias “leves” permitem a produção de 

relações envolvidas no encontro trabalhador/usuário mediante a escuta, o interesse e 

a construção de vínculos. Possibilitam captar a singularidade, o contexto, o universo 

social e cultural e os modos específicos de viver dos usuários, de maneira a ampliar 

e enriquecer o raciocínio clínico do trabalhador de saúde (FEUERWERKER, 2014). 

As tecnologias “duras” consomem o que Franco e Merhy (2010) chamam de 

trabalho morto (das máquinas, equipamentos, regulamentos, protocolos), considerado 

trabalho pregresso, já realizado (FRANCO e MERHY, 2012).  

O trabalho vivo é o trabalho em ato, que acontece no exato momento de 

criação, de produção, durante a atividade do trabalhador. É o momento de grande 

criatividade, liberdade e autonomia para o trabalhador, que no caso da saúde, está 

colocado pelo alto grau de incerteza que envolve o trabalho em saúde. A atividade em 

saúde é centrada no trabalho vivo em ato, que consome trabalho morto (a clínica, a 

epidemiologia e o instrumental, pois produzidos anteriormente), mas que, em seu 

sempre imprevisto e singular encontro com o usuário, traz um componente subjetivo 

e ético para o modo de cuidar em saúde (FRANCO e MERHY, 2012; 

FEUERWERKER, 2014).  

 O trabalhador e as equipes configuradas por eles podem ter maior ou menor 

grau de autonomia e liberdade, dependendo do direcionamento de suas ações, se 
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apontadas para o trabalho vivo, ou para o trabalho morto, prescritivo e centrado na 

medicalização (FRANCO e MERHY, 2012).  

...o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, 
formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos 
de tecnologias. Estas formas de interações configuram um certo sentido no 
modo de produzir o cuidado. Vale ressaltar que todo trabalho é mediado por 
tecnologias e depende da forma como elas se comportam no processo de 
trabalho; pode-se ter processos mhuyt6ais criativos, centrados nas relações, 
ou processos mais presos à lógica dos instrumentos duros (como as 

máquinas) (MERHY e FRANCO, 282). 
  

De qualquer forma, o trabalho em saúde é sempre coletivo, porque nenhum 

técnico, seja ele de nível superior ou não, consegue cuidar sozinho de todas as 

necessidades de saúde humanas. Os instrumentos (tecnologias leves duras) de um 

precisam dos de outro, para tornar o cuidado completo. O trabalho em saúde está, 

então, inserido em um universo de pactuações permeado por sujeitos, e também por 

disputas, que envolvem tanto a gestão, quanto as equipes, sendo sempre o produto 

resultante desses conflitos e ajustes (MERHY, 2002).  

Após descrever a teoria e pesquisas dos autores acima citados, se pode inferir 

que, para aprimorar o trabalho em equipe, de maneira que esse seja funcional e 

prazeroso internamente na relação entre equipes e que também atenda às 

necessidades dos usuários do SUS, é preciso criar um ambiente de trabalho no qual 

a comunicação intencional, por meio de pactuações e de condutas e técnicas 

apropriadas, da conformação de um projeto terapêutico comum, do reconhecimento 

do trabalho do outro, da busca do apoio mútuo, considerando e aproveitando o campo 

comum de saberes e o núcleo disciplinar de cada profissional, e, no caso da ESF 

(ações de baixa complexidade), o bom uso de tecnologias “leves” e “leves duras”, 

pode ser um caminho, pautado no princípio da integralidade, para o encontro de 

soluções criativas no enfrentamento dos problemas vivenciados pelas equipes de 

referência e de apoio matricial. 

 

3.1 Lombalgias 

 De acordo com Webb et all (2014) as lombalgias constituem a segunda afecção 

mais encontrada na Atenção Primária (AP), perdendo apenas para o resfriado comum. 

Estima-se que entre 50% a 80% das pessoas do mundo são acometidas por dores 

lombares, que apresentam alta prevalência na população humana. 
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 Imamura e Kazyama (2001) relataram que as lombalgias são as maiores 

causadoras de absenteísmo e incapacidade nas pessoas em idade produtiva, 

ultrapassando o câncer, o acidente vascular encefálico e a síndrome da 

imunodeficiência adquirida. São um dos grandes motivos de consulta médica, e 

também, o principal motivo de encaminhamento à fisioterapia, quase a metade dos 

pacientes tratados pela fisioterapia apresentam dor lombar (JUNIOR, GOLDENFUM 

et al, 2010; PIVA, 2013). 

A incidência de dor lombar é igual para homens e mulheres, exceto após os 60 

anos, quando as mulheres tendem a apresentar mais lombalgias, o que está 

possivelmente associado à osteoporose (IMAMURA E KAZYAMA, 2001). 

 Os lumbagos são uma das causas mais onerosas dentre as doenças do 

aparelho locomotor, em função da grande procura por consultas médicas, redução 

das tarefas usuais, redução da produtividade, substituição de funcionários e o 

afastamento temporário ou definitivo da atividade laboral. A dor vertebral é por isso 

considerada por alguns autores uma das causas mais importantes de exclusão social 

no ocidente (IMAMURA e KAZYAMA, 2001) (GREVE e AMATUZZI, 2003). 

 

Definição de lombalgia  

A Classificação Internacional de Doenças número dez (CID 10) refere-se às 

lombalgias pelo termo lumbago (M54.3) e lumbago com ciática (M54.4). A 

Organização Pan-americana de Saúde (2001) define ambos como dor na região 

lombar que pode se irradiar para o membro inferior. Na Classificação Internacional de 

Funcionalidade de 2004 está descrita como “Dor nas costas, sensação desagradável 

sentida nas costas que indica lesão potencial ou real em alguma estrutura do corpo. 

Inclui: dor no tronco; dor na região lombar” (b28013).  

As lombalgias são classificadas de acordo com seu estadiamento: 

1. Agudas: de início súbito, caracterizam-se por condição autolimitada onde 90% dos 

doentes recupera-se espontaneamente em 4 a 7 semanas. Duração média de 6 

semanas. Há tendência para recorrência dos sintomas em até um ano em 50% dos 

doentes. 

2. Subagudas: duração de 6 a 12 semanas. 

3. Crônicas: duração superior a 12 semanas. 

A lombalgia recorrente é aquela que aparece após períodos de recidiva 

(IMAMURA et all, 2001). Esses autores classificam ainda as lombalgias como 
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específicas, quando ocasionadas por hérnias discais, espondilolistese, estenose do 

canal raquidiano, fraturas, tumores, infecções, processos inflamatórios e outros; e 

inespecíficas, quando a causa neuroanatômica ou fisiológica não é estabelecida. 

Apenas 15% dos pacientes apresentam a forma específica, daí a complexidade desta 

entidade nosológica. 

 

Fatores de risco: 

 Dentre os fatores de risco para dor lombar estão os ocupacionais, individuais, 

psíquicos, sociais e constitucionais ou anatômicos.  

 

1.Ocupacionais: acontecem em indivíduos que exercem funções que sobrecarregam 

a lombar, como permanecer sentado por muito tempo, levantar pesos, deslocar 

objetos pesados, expor-se a estímulos vibratórios, encurvar-se, contorcer-se, realizar 

tarefas repetitivas ou trabalho noturno; 

 

2. Individuais: ocorrem com o aumento da idade, obesidade, má postura, falta de 

condicionamento físico, fraqueza dos músculos abdominais e/ou espinhais e nos 

casos em que o indivíduo apresenta dores intensas; 

 

3. Psíquicos: nos casos de alcoolismo, fumo, divórcio, depressão, descontentamento 

com a atividade que exerce, estresse, somatização, comportamento de medo, 

abandono etc. (IMAMURA et all, 2001; WEBB et all, 2014); 

 

4. Sociais: influenciados pelos aspectos cognitivos, o nível de escolaridade (quando 

baixo afeta negativamente), fatores sócio demográficos, comportamentais, 

desemprego (SALVETTI, et al, 2012) (JUNIOR et al, 2010) (WEBB et all, 2014); 

 

5. Anatômicos: estreitamento do espaço discal; artrite de facetas articulares; 

anomalias da transição lombossacral; síndrome dolorosa miofascial; espondilolistese; 

hérnia de disco, dentre outros (IMAMURA et al, 2001; WEBB et all,2014); 

 A história prévia de lombalgia é forte indicador de riscos futuros, especialmente 

quando os episódios prévios foram graves e frequentes (IMAMURA et al, 2001). 
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Diagnóstico 

 O diagnóstico das lombalgias tem sua importância pelo fato de que alguns 

sintomas lombares têm etiologia grave, e podem estar relacionados a problemas 

psíquicos. Portanto, o médico, ao examinar o paciente, deve estar atento para os 

“sinais de alerta vermelhos” e “sinais de alerta amarelos”. 

 Os “sinais de alerta vermelhos” induzem condutas que se relacionam mais com 

o trabalho do médico com o do enfermeiro. São episódios que oferecem risco de vida 

ao paciente e que devem ser apreciados com cautela. De qualquer maneira, os 

profissionais que lidam com lombalgias precisam conhecê-los, para acionar o médico 

a contento. 

 Os “sinais de alerta amarelos” são importantes porque se associam à 

cronicidade das patologias lombares, que podem ser extremamente prejudiciais ao 

indivíduo e à sociedade.  

 A seguir, quadro com os “sinais de alerta amarelos” e com os “sinais de alerta 

vermelhos” para melhor entendimento do diagnóstico das lombalgias e sua relevância. 
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Quadro 2: “Sinais de alerta amarelos” 

 

Sistemas de crenças 

 

Condições comórbidas 

 

Medo; abandono; expectativa de dor 

exagerada; foco excessivo sobre a 

dor; sentimento de descontrole; 

passividade em relação à 

reabilitação. 

 

Insônia decorrente da dor; história de 

outras lesões ou condições 

incapacitantes;  

 

 

Fatores afetivos; história de trabalho 

insignificante; má tolerância aos 

exercícios; sedentarismo; abuso de 

substâncias químicas; depressão; 

irritabilidade; ansiedade; falta de 

socialização; história de abuso físico 

ou social 

 

Dor superficial à palpação (leve 

toque); dor desproporcional aos 

achados no exame físico; fraqueza 

regional  

Fonte: Webb et all (2014) Lombalgia na atenção primária: uma abordagem baseada em evidências. 
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Quadro 3: “Sinais de alerta vermelhos” 

Câncer (Ca) 

 

História de Ca 

Perda de peso inexplicável 

Idade superior a 50 anos 

O paciente não melhora com o 

tratamento prescrito 

 

As condutas para esses casos 

são do médico:Exames de 

imagem; hemogramas completos; 

velocidade de 

hemossedimentação; e /ou 

exame de urina. 

  

 

Infecção 

Febre  

Uso de drogas intravenosas 

Infecção bacteriana recente 

Imunodeficiência 

Dor ao repouso 

As condutas para esses casos 

são do médico:Ressonância 

magnética; hemogramas 

completos; velocidadede 

hemossedimentação; e /ou 

exame de urina. 

 

 

 

Síndrome da cauda equina 

Retenção ou incontinência 

urinária 

Anestesia em sela 

Diminuição do tônus do esfíncter 

anal/incontinência anal 

Fraqueza/parestesia bilateral dos 

membros inferiores ou déficit 

neurológico progressivo 

 

As condutas para esses casos 

são do médico: 

Parecer cirúrgico imediatamente. 

 

Fratura  

Uso de corticoides 

Idade acima de 70 anos ou 

história de osteoporose 

Trauma grave recente 

As condutas para esses casos 

são do médico: 

Exame de imagem e parecer 

cirurgico 

 

 

Aneurisma abdominal agudo 

Massa abdominal pulsátil 

Doença vascular esclerótica 

Dor que não melhora à noitee 

nem com repouso em idades 

acima de 60 anos 

As condutas para esses casos 

são do médico: 

Exame de imagem e parecer 

cirurgico 

 

Hérnia volumosa do núcleo 

pulposo 

 

Fraqueza dos grandes músculos 

As condutas para esses casos 

são do médico: 

Exame de imagem e parecer 

cirurgico 

Fonte: Webb et all (2014) Lombalgia na atenção primária: uma abordagem baseada em evidências. 
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3.1.1 O papel dos diferentes profissionais da eSF e do NASF na atenção aos 

portadores de lombalgias 

 

 Por se tratar de uma entidade complexa e multifatorial, de etiologia nem sempre 

bem estabelecida, sobre a qual muitas vezes os exames complementares de imagem 

não correspondem aos sintomas do paciente, o tratamento dos portadores de 

lombalgias envolve diferentes profissionais da eSF e do NASF e também da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

 Na ESF, o enfermeiro, normalmente, faz a triagem dos pacientes com 

lombalgias para o médico. Logo, ele é o primeiro profissional a entrar em contato com 

a pessoa que sofre com dores lombares. O médico é o responsável pelo diagnóstico 

e pelo encaminhamento para a RAS via Sistema de Regulação (SISREG). 

 Na ESF, os profissionais que estão diretamente envolvidos no tratamento e 

acompanhamento dos pacientes com dores lombares são o médico, o enfermeiro e, 

quando presente, o fisioterapeuta do NASF. 

O papel detalhado do médico, do enfermeiro e do fisioterapeuta na abordagem 

das lombalgias está descrito a seguir.  

Em relação ao papel do médico na avaliação e conduta do paciente com 

lombalgia e sua interseção com a fisioterapia, Webb et all (2014) afirmam que este 

profissional é o responsável pelo diagnóstico clínico das lombalgias, realizado através 

da anamnese e do exame físico. Durante a anamnese o médico leva seu foco para o 

local da dor, para o mecanismo de lesão (se início insidioso, se fruto de um trauma ou 

de uma determinada atividade), para a característica da dor (mecânica, radicular ou 

inespecífica) e para o tempo de duração da dor (menor que 6 semanas, entre 6 e 12 

semanas, mais de 12 semanas).  

Ao examinar o paciente, os autores citados consideram que o médico deve 

procurar os “sinais de alerta vermelho” para encaminhá-lo ao serviço adequado de 

urgência ou especializado. Os “sinais de alerta amarelo”, relativos aos fatores 

psicológicos, podem ter ligação direta com a cronificação da doença e com desfechos 

desfavoráveis, como dificuldade no controle da dor e produção de incapacidades. Ao 

identificar esses sintomas, é importante que o médico solicite o apoio da equipe 

interdisciplinar. 

A história clínica sinaliza para o médico a origem da dor. A lombalgia mecânica 

normalmente está relacionada ao trabalho, é aguda e ocorre na faixa de idade entre 
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30 e 50 anos. A dor ciática está ligada à hérnia de disco, mas também com a 

compressão de raízes nervosas, e, mais raramente, com tumor primário e metástases. 

A estenose da coluna lombar decorre em geral de estreitamento artrítico do canal 

vertebral; a rigidez crônica do dorso pode estar relacionada à espondilite ancilosante 

quando observada em homens com idade menor que 40 anos; a dorsalgia noturna 

não aliviada com repouso pode estar associada às metástases causadas pelo câncer 

de próstata, mama, pulmão, tireoide, rim e se relacionar também ao mieloma múltiplo; 

a dor profunda no abdome ou na pelve, com movimentos vertebrais indolores e 

preservados, pode ser ocasionada por úlcera péptica, pancreatite ou aneurisma 

dissecante da aorta (BICKLEY et all, 2010). 

O exame físico ajuda o médico a identificar distúrbios clínicos ou neurológicos 

graves. Os elementos básicos do exame físico são a inspeção e a palpação, e, no 

caso dos lumbagos, o profissional deve incluir o teste de amplitude articular e a 

avaliação neuromuscular. O médico inicia o exame físico pelas curvaturas vertebrais, 

em seguida verifica a amplitude de movimentos lombares, e quais são os movimentos 

dolorosos - flexão, extensão e/ou rotação. Palpa os músculos paravertebrais, os 

processos espinhosos, as articulações sacroilíacas, os músculos piriformes, e as 

espinhas ilíacas ântero superior e inferior (WEBB et all, 2014). 

Na lombalgia mecânica, o paciente apresenta sinais físicos de dor à palpação 

dos músculos paravertebrais e ou das articulações zigoapofisárias, espasmo muscular 

e ou dor durante a movimentação do dorso. Não há perda motora ou sensorial e nem 

reflexos alterados. Na ciática, a hérnia discal está presente quando ocorre sinal 

positivo da perna esticada cruzada, hiporreflexia e fraqueza da dorsiflexão do 

tornozelo. Na estenose do canal, a postura do paciente está anteriorizada, existe 

fraqueza dos membros inferiores e hiporreflexia, mas a elevação da perna esticada é 

negativa. E na rigidez crônica do dorso, causada por espondilite anquilosante, ocorre 

espasmo muscular, perda da lordose lombar normal, e a flexão lateral e flexão anterior 

da coluna estão limitadas (BICKLEY et all, 2010). 

A avaliação neurológica do médico inclui os seguintes testes: reflexo aquileu 

(S1), reflexo patelar (L2 a L4), força de dorsiflexão (L4 a L5), força de flexão plantar 

(S1) e força do tornozelo e do hálux. Para déficits de sensibilidade (dermátomo 

afetados), o médico realiza o teste de sensibilidade tátil leve para face medial (L4), 

dorsal (L5) e lateral (S1) do pé; e o teste de elevação da perna esticada em decúbito 

dorsal e sentado para avaliar o comprometimento da raiz nervosa (WEBB et all, 2014). 
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O fisioterapeuta do NASF pode contribuir muito com o médico durante a 

avaliação das dores lombares, porque os testes supracitados e outros direcionados 

ao tema fazem parte de seu cotidiano profissional. O diagnóstico das lombalgias feito 

pelo médico precisa ser confrontado com o grande número de outras afecções 

simuladoras de dor lombar, descritas anteriormente. O diagnóstico só é fechado, 

então, quando o paciente não apresentar nenhuma outra causa subjacente. O 

paciente que não melhorar após 4 a 6 semanas de avaliação médica deve retornar 

para uma reavaliação (WEBB et all, 2014).  

 

Tratamento medicamentoso prescrito pelo médico e sua associação com a          

fisioterapia 

Os medicamentos orais indicados para as lombalgias são o paracetamol, anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs), miorrelaxantes e opióides (WEBB et all, 2014).  

O paracetamol é um agente analgésico e antipirético sem efeito anti-inflamatório. Em 

doses terapêuticas é pouco tóxico para a maioria das pessoas, sendo bastante 

empregado em crianças (PANUS et all, 2011). 

Os AINEs, por terem propriedades tanto analgésicas quanto anti-inflamatórias, 

são amplamente utilizados. O problema dos anti-inflamatórios não esteroides é que 

são vendidos sem receita, e isso facilita o uso indiscriminado pela população.  Eles 

ocasionam efeitos colaterais no trato gastrintestinal, no fígado e nos rins, e estão 

associados a eventos cardiovasculares. “Portanto, todos esses medicamentos devem 

ser usados com cautela e na menor dose possível durante o menor prazo possível” 

(WEBB et all, 2014, pg 270). 

O fisioterapeuta do NASF pode contribuir para reduzir o uso dos AINEs; as 

técnicas por ele aplicadas têm enorme potencial para diminuição da dor e inflamação. 

Nos casos de muita dor, o fisioterapeuta do NASF deve se articular com o médico 

para otimizar a terapia, combinando o uso dos AINEs com o horário de tratamento. 

Os miorrelaxantes estão incluídos em dois grandes grupos terapêuticos: os 

bloqueadores musculares e os utilizados para diminuir espasticidade ou o espasmo 

muscular. Os espasmos musculares caracterizam-se por aumento da tensão muscular 

associada à lesão musculoesquelética e inflamação. Os espasmos causados por 

lesão muscular podem ser secundários a estímulos químicos e mecânicos sucessivos 

no sistema nervoso periférico, com desencadeamento de ciclos de dor tensão dor 

(PANUS et all, 2011). 
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Os antiespasmódicos amplificam o potencial das intervenções não 

farmacológicas da fisioterapia como a termoterapia, a cinesioterapia e a terapia 

manual. 

Os opióides são um tipo de analgésico utilizados na dor moderada a grave. A 

morfina é o exemplo mais conhecido e usada há centenas de anos.  Os opióides são 

eficazes para o alívio da dor aguda (traumatismos, cirurgias) e crônica, mas causam 

tolerância e dependência física. O objetivo da terapia analgésica juntamente com a 

fisioterapia é o mesmo, alívio da dor (PANUS et all, 2011). 

Dentre os efeitos dos opióides, que podem atrapalhar o desenvolvimento de 

atividades desenvolvidas na fisioterapia e na vida do usuário, estão a sedação, a 

lentidão mental e a sonolência. 

Os agentes antidepressivos são usados na depressão, na síndrome do pânico, 

no transtorno obsessivo compulsivo e na dor crônica. Os antidepressivos tricíclicos 

são utilizados para tratar diversos estados crônicos de dor com diagnóstico não 

conclusivo. Não se sabe se os pacientes apresentam dor secundária à depressão ou 

se a dor é que os levou à depressão. (PANUS et all, 2011). 

Os fármacos sedativo/hipnóticos são indicados para o relaxamento 

neuromuscular, em casos específicos: alívio da ansiedade, redução da insônia, além 

de outros. A ansiedade, geralmente, leva à tensão motora, distúrbios do sono e 

hiperatividade autonômica. Os benzodiazepínicos são amplamente utilizados para o 

tratamento de distúrbios de ansiedade (PANUS et all, 2011). 

  Para Panus et all (2011) existem terapias não farmacológicas direcionadas aos 

distúrbios do sono, que envolvem dieta e exercícios, o não uso de estimulantes à noite, 

a criação de um ambiente adequado para o sono e dormir em horários regulares. 

Alguns pacientes, porém, necessitam do uso de hipnóticos e novamente os 

benzodiazepínicos são os mais comumente utilizados. O fisioterapeuta e o educador 

físico têm importante papel na aplicação de terapias para os distúrbios do sono, como 

relaxamento, massagem, alongamentos e exercícios respiratórios. 

Os sedativos/hipnóticos e os antidepressivos podem ter efeitos depressores no 

sistema nervoso central e seu uso está associado à hipotensão e à queda em idosos. 

Por outro lado, no tratamento da ansiedade, podem ajudar o paciente a permanecer 

calmo e relaxado durante sua terapia física (PANUS et all, 2011). 
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Para finalizar, existem evidências de que o uso de fitoterápicos como a garra-

do-diabo, a casca do salgueiro e a pimenta da Guiné, são eficientes no tratamento de 

episódios agudos das lombalgias crônicas (WEBB et all, 2014).  

No Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, as ESF trabalham com a 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais — REMUME RIO, que foi 

estabelecida pela Resolução SMS no 2.177 de 19 de agosto de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 21 de agosto de 2013. Os 

medicamentos do REMUME, que se referem ao tema em questão, são: 

 

 Analgésicos 

Alcaloides naturais e derivados do ópio: morfina comprimido e solução injetável; 

codeína - comprimido. 

Derivados de fenilpiperidina: fentalina petidina – solução injetável  

Derivados de difenilprodpilamina: cloridrato de metadona - comprimido 

Outros analgésicos opióides: tramadol - cápsula, comprimido e solução injetável 

Outros analgésicos antipiréticos: ácido salicílico e derivados - comprimido; 

pirazolonas: dipirona - supositório, comprimido, solução oral e injetável; anilidas: 

paracetamol - solução oral e comprimido. 

 Relaxantes musculares  

Derivados da colina: diversos em solução injetável.  

 Anti – inflamatórios não esteroides: 

Diclofenaco de potássio - comprimido e solução injetável e tenoxicam injetável 

Ibuprofeno e cetoprofeno – comprimido, solução injetável e endovenoso. 

 Hipnóticos e sedativos 

Barbitúricos: tiopental sódico - injetável. 

Derivados benzodiazepínicos: midazolam - comprimido e solução injetável 

 Antidepressivos 

Não seletivos da recaptação da serotonina monoamina: imipraminia, clomipramina, 

amitriprilina, nortriptilina - todos comprimidos. 

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina: fluoxetina - comprimido 

Outros antidepressivos 
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 Ansiolíticos 

Derivados benzodiazepínicos: diazepam – comprimido e solução injetável; 

clordiazepóxido e clobazam – comprimidos. 

 Fitoterápico: Harpagophytum procumbens (Garra-do-diabo) - comprimido.  

 

O papel da enfermagem na avaliação e conduta do paciente com lombalgia e 

sua interseção com a fisioterapia 

 O papel profissional do enfermeiro é central para a ESF, pois sua formação e 

objeto de trabalho estão diretamente relacionados à integralidade na atenção à saúde. 

Segundo Faro et all (2012), o tratamento da enfermagem engloba o ser humano como 

um todo, em seu contexto biopsicossocial, e até espiritual. 

O diagnóstico e tratamento da enfermagem conformam um processo sistêmico, 

que observa o paciente em suas relações de trabalho, família e comunidade. Além do 

conhecimento científico gerado por sua formação acadêmica, o enfermeiro agrega 

valores culturais e influências ambientais a seu tratamento (FARO et all, 2012). 

 Para Faro et all (2012), a formação do enfermeiro, de modo geral, é voltada 

para o cuidado através de passos metodológicos de avaliação e conduta que 

consistem em: “histórico, diagnóstico, plano assistencial/prescrição, evolução e 

prognóstico de enfermagem” (pg. 3).  

 Faro et all (2012) referem que o histórico na avaliação da enfermagem do 

sistema musculoesquelético compreende entrevista para coleta de dados e avaliação 

física. A entrevista é direcionada à queixa do paciente, buscando seu desempenho na 

vida diária para proporcionar uma noção da possível limitação funcional. O enfermeiro 

também pergunta sobre o estilo de vida do paciente com a finalidade de identificar as 

atividades profissionais e de lazer que estariam prejudicadas pela afecção 

musculoesquelética. 

 A enfermagem trabalha com os conceitos fundamentais para a avaliação do 

sistema locomotor que consistem em: mobilidade, locomoção, marcha e flexibilidade. 

Os pré-requisitos básicos para esta análise são o conhecimento de anatomia e 

fisiologia do sistema locomotor, o domínio dos princípios da avaliação física em 

enfermagem e propedêutica, e o conhecimento sobre funcionalidade e atividade 

básica de vida diária (FARO et all, 2012). 
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 O enfoque da avaliação física em enfermagem é, principalmente, observar a 

capacidade funcional. Inclui inspeção estática e dinâmica, palpação e movimentação 

comparada entre segmentos homólogos, avaliação da postura e da marcha, e, 

eventualmente, verifica o ângulo articular (FARO et all, 2012). 

O enfermeiro afere o segmento acometido de forma ativa e passiva, sempre 

visando a compreensão global do paciente, ou seja, o quanto a limitação pode estar 

influenciando em suas atividades de vida diária. O enfermeiro precisa ter um 

conhecimento sobre a amplitude normal de movimento da articulação, avaliada para 

alcançar o objetivo almejado (FARO et all, 2012). 

 Os testes realizados pelo enfermeiro consistem em movimentação passiva com 

o paciente relaxado e os testes de movimentos contra resistência envolvem contração 

isométrica máxima e progressiva. Dependendo da resposta do paciente, a disfunção 

musculoesquelética é classificada em forte, fraca ou indolor. Em seguida, é preparada 

a categorização tradicional do teste de força muscular de 0 (nenhuma contração) a 5 

(contração máxima contra a resistência) (FARO et all, 2012). 

 À palpação verifica dor, temperatura, espasmo muscular, retração muscular, 

situação dos tendões e pulsos arteriais. As autoras recomendam testes neurológicos 

para diferenciar a origem da dor. Sugerem o uso de agulhas e algodão seco e úmido 

para testar as sensibilidades tátil, térmica e dolorosa. (FARO et all, 2012). 

 Neste momento, cabe uma reflexão. Seria importante o enfermeiro adquirir 

conhecimento a respeito de testes neurológicos mais usuais como a Manobra de 

Lasègue1, teste roda de bicicleta2 e sinal de Tinel3, porque estes testes o ajudariam a 

identificar se a dor é de origem neurológica, e, mais precisamente, o segmento 

neurológico acometido, bem como, se a dor é de origem não orgânica. A avaliação 

sensorial, mencionada por Posso et all (2012), é um teste não específico para algumas 

afecções ortopédicas e reumatológicas 

 Em documento produzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia (INTO) a 

enfermagem define os cuidados pré e pós-operatórios realizados para cirurgias de 

coluna indicadas após trauma raquimedular, hérnia de disco, escoliose severa e 

espondilolistese. As condutas da enfermagem para as cirurgias no pré-operatório são: 

realizar exame físico ortopédico (estabilidade, mobilidade, força muscular, 

                                            
1 Manobra de Lasègue: manobra para verificar a presença de lesão do nervo ciático 
2 Teste roda de bicicleta: para confirmar se existe escoliose verdadeira  
3 Sinal de Tinel: para verificar a irritação em nervos superficiais 
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sensibilidade, circulação periférica, lesões cutâneas, controle esfincteriano); traçar 

ações de enfermagem após exame físico; incentivar os exercícios fisioterapêuticos; 

prevenir úlcera de pressão; programar mudança de decúbito; oferecer suporte 

emocional; dentre outros. E no pós-operatório realizar mudança de decúbito em bloco; 

orientar o paciente quanto às restrições da cirurgia; trocar curativo cirúrgico; promover 

a deambulação no segundo dia sob supervisão do fisioterapeuta; etc. (SILVA et all, 

2009). 

 Observa-se aqui a interessante colocação das autoras, todas enfermeiras, a 

respeito da integração do trabalho da enfermagem com o do fisioterapeuta em um 

hospital de referência no Brasil. 

 A interseção entre avaliação e tratamento da enfermagem e da fisioterapia tem 

potencialidade para qualificar a clínica, e, consequentemente, ampliar o cuidado. Por 

exemplo, o conceito atual de educação do paciente para independência e capacidade 

de autocuidado perpassa tanto pela fisioterapia quanto pela enfermagem.  

 Pode-se ilustrar um caso clássico de interseção entre a enfermagem e a 

fisioterapia, que é o lesado medular. Este apresenta problemas de quase todas as 

origens, e precisa ser assistido pelas duas profissões. O papel da enfermagem é suprir 

suas necessidades humanas básicas, pois o lesado medular se encontra em risco de 

apresentar infecções urinárias, úlceras por pressão, ansiedade, fome, sede, frio etc.  

Conforme conceito atual desta profissão, o objetivo do cuidado é garantir a maior 

independência possível do paciente, incentivando a realização das atividades básicas 

pelo mesmo (FARO et all, 2012). 

 A proposta das autoras vale, igualmente, para a fisioterapia, que direciona sua 

terapia para a musculatura íntegra ou com alguma condição de recuperação, sempre 

no sentido de garantir a maior independência possível. Na ESF, as duas profissões 

devem discutir estes casos complexos constantemente, e uma necessita do apoio e 

matriciamento da outra. 

 Para finalizar este capítulo, ressalta-se o papel da enfermagem voltado para o 

cuidado e para a visão global do paciente e para a verificação do quanto uma lesão 

musculoesquelética pode impactar na vida do ser humano. O papel do fisioterapeuta 

é ajudar a recuperar parcialmente ou completamente a função perdida. Este poderia 

ser um ponto de interseção entre o trabalho do enfermeiro com o do fisioterapeuta: a 

busca de independência e de qualidade de vida do paciente. É plausível que, os dois 
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trabalhando juntos, de forma comunicativa na ESF, aumente o impacto das ações de 

saúde, para mudança de hábitos de vida do paciente.  

  

O papel do fisioterapeuta na avaliação e conduta do paciente com lombalgia e 

sua interseção com os demais membros do NASF 

 Na avaliação dos portadores de lombalgias, o fisioterapeuta realiza anamnese 

e exame físico em cada paciente. O fisioterapeuta perpassa todos os pontos citados 

na avaliação do médico e do enfermeiro, os quais já foram descritos no item 4.8.1 e 

4.8.2, e, portanto, não serão aprofundados nesta seção. 

Especificamente, para o fisioterapeuta, Piva (2013) apresenta um sistema de 

classificação para avaliação e tratamento das lombalgias dividido por categorias, que 

inclui: 

 1. “Lombalgia com déficits de mobilidade” - a dor lombar deve-se à disfunção 

segmentar lombossacral, com restrição de mobilidade da coluna lombo pélvica, o 

paciente se beneficia de exercícios de mobilização da pélvis.  

2. “Lombalgia com déficits de coordenação e mobilidade” – a dor lombar seria causada 

por uma instabilidade segmentar da coluna, estando incluídos neste grupo as pessoas 

que trabalham carregando peso e os desportistas, que normalmente apresentam 

lombalgia de longa data e diminuição da força e resistência dos músculos do tronco e 

da região pélvica. Estes pacientes se beneficiam dos exercícios de estabilização e 

treino de força. 

3. “Lombalgias com tendências cognitivas/afetivas ou dor generalizada” – acontecem 

quando a dor generalizada não é consistente com os achados clínicos, normalmente 

provenientes de transtornos somatoformes. O paciente pode apresentar depressão, 

ansiedade, medo de realizar atividade física, alta pontuação na Escala Visual 

Analógica de Dor (EVA) e pessimismo. A autora recomenda que se explique ao 

paciente a neurociência da percepção da dor com o objetivo da aceitação pelo 

paciente de sua condição, e para que ele possa melhorar sua atitude diante da vida. 

Nesses casos, a educação e o aconselhamento são fundamentais.  

4. “Lombalgia com dor associada em membros inferiores” - na fase aguda o tratamento 

deve ser direcionado a partir dos achados clínicos quanto à preferência do corpo pela 

direção de um determinado movimento. Para os pacientes que melhoram com a 

extensão da coluna, a autora indica a extensão progressiva, em prono e em pé; para 

os pacientes que se sentem melhores com a flexão, sugere os exercícios de William.  
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 O objetivo é sempre centralizar a dor, já que a dor irradiada abaixo do joelho 

tem maior probabilidade de se tornar crônica. Em relação à estenose lombar, 

recomenda a combinação de exercícios em flexão e caminhadas; na AB, a Academia 

da Saúde é a principal responsável pela realização de atividades aeróbicas.  

5. “Lombalgia com dor irradiada” - usuários que apresentam, na fase aguda, sinais e 

sintomas neurológicos, tais como, dor irradiada para membros inferiores, parestesia, 

fraqueza muscular, alteração sensorial, testes de Lasègue e Slump 4positivos, devem 

evitar posições que piorem os sintomas, e permanecer em posturas que diminuam a 

inflamação e a dor. 

 Na fase subaguda, podem iniciar os exercícios de mobilização neural e, na fase 

crônica, a amplitude de movimento de forma sustentada através de exercícios (PIVA, 

2014).  

 As categorias citadas por Piva não são fixas, e uma pessoa pode pertencer a 

mais de uma delas ao mesmo tempo, e/ou passar de uma para outra (PIVA, 2013). 

Uma recomendação de Piva (2013), tanto para a elaboração do diagnóstico, quanto 

para o direcionamento do tratamento, é a aplicação de questionários validados. Tais 

questionários ajudam a estabelecer as limitações funcionais e psicológicas que a 

patologia pode estar gerando. São exemplos destes instrumentos a escala visual 

analógica de dor (EVA), o questionário Roland Morris, a escala de Catastrofização da 

Dor, dentre outros.  

  

3.2 Dor crônica 

 “A dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável associada a 

danos teciduais reais ou potenciais, ou descrita com base nesses efeitos nocivos” 

(Sociedade Brasileira Para Estudos da Dor – SBED,2015). 

 A dor pode ser aguda ou crônica, sendo que aquela que persiste por mais de 

três meses ou doze semanas, é considerada crônica. Segundo Glick e Marcus (2014), 

a dor crônica é uma das queixas mais frequentemente encontradas na Atenção 

Primária (AP), sendo o tipo mais comum de dor crônica observada, a dor 

musculoesquelética. As mulheres são mais acometidas do que os homens e 

                                            
4 O Slump test é um teste para avaliar a mobilidade das estruturas sensíveis à dor no canal vertebral, 
e desde então tem sido utilizado como um instrumento de avaliação a identificação de alterações 
neurodinâmicas dos membros inferiores, e também como forma de tratamento. 
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costumam apresentar dores crônicas no dorso. A dor crônica tem origem multifatorial, 

desde a sensitiva, passando pela afetiva, emocional, cognitiva, neurovegetativa, 

social, e, segundo a SBED, até espiritual (SBED, 2015; GLICK e MARCUS, 2014).  

 A dor crônica pode se apresentar clinicamente de diversas maneiras e também 

associada a múltiplos sintomas. E conforma um quadro clínico no qual elementos 

biológicos, emocionais e socioculturais estão imbricados na determinação, na 

apreciação e na expressão do fenômeno doloroso. A dor crônica é considerada uma 

doença per si, e não apenas um sintoma de expressão desagradável. (PIMENTA, 

2001). 

 Entre os adultos jovens e de meia idade, a dor crônica acomete a região lombar 

baixa, a cervical e a cabeça (cefaleia). Nos idosos, as causas mais comuns de dor 

crônica são as doenças discais e degenerativas. A artrite é a principal causa de dor 

crônica em mais de 80% das pessoas nesta faixa etária (GLICK e MARCUS, 2014). 

Os estudos pesquisados para esta dissertação apontam para uma mesma 

direção em relação ao quadro clínico da dor crônica e da dor lombar crônica, com 

poucas diferenças entre eles.   

Kreling et all (2006) realizaram, no Paraná, pesquisa sobre a prevalência de 

dor crônica em adultos, com uma amostra de 505 funcionários da Universidade 

Estadual de Londrina. O estudo mostrou uma prevalência de dor crônica de 61,4% 

entre os trabalhadores, mais mulheres do que homens apresentaram dor crônica, e 

os locais de dor crônica mais prevalentes foram a cabeça (26,7%), a região lombar 

(19,4%) e os membros inferiores (13,3%). 

 Em relação especificamente à dor lombar crônica, Greve (2003) refere que a 

mesma acomete pessoas que tiveram algum episódio de dor lombar aguda durante a 

vida, mas que: 

“...após uma experiência dolorosa aguda, desenvolvem um medo muito 
grande de voltar a sentir dor e... perdem a capacidade de avaliar, com 
objetividade, a intensidade da sua dor, tornando-se ...limitados,...A falta de 
atividade física provoca perda da mobilidade, força muscular e 
flexibilidade, além do ganho de peso, criando um círculo vicioso dor-

incapacidade (GREVE, 2003, p.195, grifo da autora). 

  

Em sua revisão bibliográfica, GREVE (2003) constatou que as dores de origem 

mecânica, que acometem a unidade funcional da coluna (corpo vertebral, disco 

intervertebral, facetas articulares, ligamentos, músculos paraespinhais e raízes 

nervosas), atacam de 70% a 100% da população geral ao longo da vida. 30% dos 
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casos evoluem com quadro de reativação, e 3% a 8% evoluem para dor lombar 

crônica. 

Em um outro estudo transversal sobre dor lombar crônica, desta vez realizado 

em Pelotas, Rio Grande do Sul, com 3.182 indivíduos, Silva et all (2004) detectaram 

uma prevalência de dor lombar crônica em 4,2% da população estudada. Os autores 

consideraram como dor crônica aquela que permaneceu nos indivíduos por sete 

semanas ou mais. Ressaltaram que a faixa etária de maior risco do estudo foi entre 

50 e 59 anos, o que apresentou consistência com a bibliografia consultada na 

pesquisa. Concluíram que o risco aumentado para a faixa etária poderia se dever ao 

fato de que existem processos degenerativos já avançados na coluna vertebral nesta 

fase da vida, quando as pessoas ainda estão trabalhando, o que potencializaria a 

presença de dor lombar. 

Almeida et all (2008) levantaram diferentes dados sobre a prevalência de 

lombalgias crônicas na população mundial e concluíram que a média foi de 23,5%, 

embora nem todos os trabalhos usassem o mesmo critério cronológico para o 

estabelecimento da dor crônica.  

 Tanto Silva et all (2004) quanto Almeida et all (2008) observaram em seus 

estudos sobre prevalência de dor lombar crônica, em Pelotas e na população de 

Salvador, respectivamente, associação entre dor lombar crônica e sexo feminino, 

tabagismo, idade avançada, escolaridade baixa, índice de massa corporal elevado, 

sobrepeso e obesidade, trabalho deitado, carregar peso no trabalho e realizar 

movimento repetitivo. 

Silva et all (2004) referiram que o peso que a estrutura ósteo músculo articular 

precisa sustentar nos casos de obesidade, poderia alterar o equilíbrio biomecânico do 

corpo, e justificar o risco aumentado de dor lombar crônica. Os autores verificaram 

que os indivíduos do sexo feminino apresentaram mais dor crônica do que os do sexo 

masculino, e determinaram diferentes etiologias para esse fato, como questões 

fisiológicas, de estrutura corporal, hormonais e culturais.  

Já D`Oliveira e Schraiber (2012) consideraram a violência doméstica contra a 

mulher por parceiro íntimo, como um importante fator que pode levar à síndrome da 

dor crônica, à fibromialgia, à invalidez, ao funcionamento físico reduzido, à ansiedade, 

à depressão, à baixa autoestima, ao tabagismo, dentre outros. Os autores relataram 

que as pacientes do sexo feminino que sofrem violência íntima utilizam diversas vezes 

o sistema de saúde, tanto para exames quanto para consultas. 
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Os estudos de Silva et all (2004) e de Almeida et all (2008) revelaram 

associações positivas e estatisticamente significantes entre o tabagismo atual ou no 

passado e a dor lombar. E nos dois, o nível de escolaridade dos indivíduos esteve 

inversamente associado à prevalência de dor lombar crônica 

Os dados levantados pelos autores, mantiveram-se consistente com os estudos 

bibliográficos realizados por eles, nos quais a baixa escolaridade estava associada à 

dor lombar crônica. 

O tabagismo apresentou forte associação com a dor lombar crônica nas duas 

pesquisas. Silva et all (2004) levantaram três hipóteses para explicar tal relação: a 

primeira, refere-se à tosse crônica causada pelo hábito de fumar; a tosse aumentaria 

a pressão interna abdominal e dos discos vertebrais lombares; a segunda, relaciona-

se ao efeito da nicotina, que produz redução da circulação sanguínea e de algumas 

substâncias no corpo vertebral, o que poderia diminuir a nutrição dos discos 

vertebrais; a terceira postula que o uso do fumo poderia estar relacionado a fatores 

psicossociais de risco para a lombalgia, como a baixa condição sócio econômica, que 

implicaria em maiores demandas físicas de trabalho e estresse. 

Salvetti e Pimenta (2004), em seu estudo “Dor crônica e a crença de auto 

eficácia”, referem que as pessoas com dores crônicas tendem a permanecer mais 

paradas por medo de sentir dor, e que podem ter uma percepção errônea de si 

mesmas, achando que não conseguem trabalhar ou se movimentar. Explicam que os 

pacientes com dor crônica apresentam crenças disfuncionais, e que essas, muitas 

vezes, se tornam o problema central do doente, determinando os resultados do 

tratamento.  

A crença sobre a habilidade pessoal de desempenhar com sucesso as tarefas 

cotidianas ou outras, e a confiança que o indivíduo tem em comportamentos que 

produzam um resultado desejável, é chamada auto eficácia (SALVETTI e PIMENTA, 

2004). 

O estabelecimento entre dor crônica e o conceito de autoeficácia é considerado 

no estudo de Salvetti e Pimenta (2004) um importante mediador de resultados 

terapêuticos. “O tratamento de doentes com dor crônica inclui a modificação de 

crenças, atitudes, valores e comportamentos pouco adaptativos” (p.135). 

A expectativa de autoeficácia está interligada às realizações pessoais, à 

observação de experiências, à persuasão verbal e a respostas emocionais. As 

respostas emocionais com dimensões físicas como ansiedade, medo, fadiga, dor e 
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mal-estar geral influenciam de maneira negativa a percepção de autoeficácia 

(SALVETTI e PIMENTA, 2004).  . 

Segundo Salvetti e Pimenta (2004), a observação do desempenho de tarefas 

com sucesso pelos outros por um doente crônico contribui para o estímulo à realização 

das próprias tarefas. Neste sentido, os grupos terapêuticos são um potente espaço 

para minimizar o desgaste emocional, aliviar a ansiedade e o medo e contribuir para 

melhorar a percepção de autoeficácia e o desempenho. 

 Salvetti e Pimenta (2004) sugerem a implementação de estratégias 

multidisciplinares que busquem modificar a percepção negativa de auto eficácia, com 

vistas a melhor ajustamento emocional, físico e social. 

 

3.3 Uma proposta de abordagem interdisciplinar para dor crônica na ESF 

 Pelo referido acima, se observa que a dor crônica é entidade complexa e 

multifatorial, que alcança um número expressivo de indivíduos, e que necessita de 

ações multiprofissionais. O sucesso da intervenção terapêutica envolve a percepção 

que o paciente tem de si mesmo e de sua capacidade de realizar tarefas, tanto para 

as atividades de vida diária, quanto laborais. 

 Desta forma, os autores Glick e Marcus (2014) e Pimenta (2001) descreveram 

que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) está indicada no tratamento destes 

doentes porque, segundo tal terapia, os valores e os comportamentos relacionados à 

saúde e à dor são culturalmente adquiridos, e que, portanto, podem ser 

transformados. A TCC considera que os indivíduos devem aprender novos modos de 

pensar, sentir e se comportar, e assim mudar o conceito que têm sobre sua vida, bem 

como suas crenças e atitudes. (PIMENTA, 2001). 

 Glick e Marcus (2014) afirmam que a TCC ajuda o paciente a mudar a sua 

crença baseada no locus de controle externo, centrada na ideia de que a dor não é 

controlável pelo próprio paciente, para o locus interno, no qual o paciente pode influir 

positivamente nos seus sintomas.  

Os autores referem ainda, que o médico de família precisa ajudar seus doentes 

a mudarem, no sentido de assumirem o auto tratamento da sua dor, para que os 

mesmos se vejam como agentes de transformação. “O médico de família encontra-se 

em uma posição singular para identificar e tratar os fatores físicos e psicossociais que 

afetam as queixas de dor” (GLICK e MARCUS, 2014, p. 557).  
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 Pimenta (2001) defende o uso da TCC pela enfermagem para tratar os 

pacientes com dor crônica. Segundo a autora, o enfermeiro deve avaliar o doente com 

dor crônica sob os aspectos físicos como a lesão do sistema neurológico, a lesão do 

sistema muscular e as limitações presentes em função dessas lesões. E observar as 

características da dor, as respostas comportamentais e emocionais apresentadas, a 

situação trabalhista do paciente e o funcionamento na vida diária do mesmo. A 

avaliação da dor crônica “Deve ser feita de modo multiprofissional” (PIMENTA, 2001, 

p.1). 

A TCC tem por objetivo proporcionar às pessoas com dor crônica programas 

educativos sobre dor. O conteúdo de um programa educativo básico sobre a dor e seu 

manejo é composto por três etapas: compreender a dor e seus componentes, 

intervenções farmacológicas e intervenções não farmacológicas (PIMENTA, 2001). 

O paciente que participa dos grupos educativos precisa entender que a maneira 

com que ele lida com a dor é um comportamento socialmente aprendido e reforçado 

pela interação do indivíduo com o meio ambiente, que ele é ativo, e que pode aprender 

ou reaprender comportamentos mais adaptativos, que tragam maior funcionalidade e 

bem-estar para sua vida (PIMENTA, 2001). 

Os familiares também são alertados sobre não reforçar conceitos e 

comportamentos disfuncionais, especialmente os de incapacidade, e a estimular e 

reforçar os comportamentos saudáveis (PIMENTA, 2001).  

A abordagem sugerida por Pimenta (2001) e Glick e Marcus (2014) a respeito 

da TCC pode ser uma opção de tratamento para pacientes com dor crônica na ESF, 

e pode envolver a equipe multiprofissional, o ACS, o enfermeiro, o médico e o técnico 

de enfermagem da eSF e o NASF, especialmente o psicólogo, o fisioterapeuta e o 

educador físico.  

 

Técnicas da fisioterapia para dor crônica que podem ser aplicadas na AB 

Com relação às técnicas que o fisioterapeuta utiliza para pacientes com dor 

crônica, lombalgia crônica e também fibromialgia, Gosling (2013) nos apresenta uma 

série de procedimentos a serem realizados pelo fisioterapeuta associados à 

fisiopatologia envolvida na dor crônica, como descrito a seguir. 

As pessoas com dor crônica apresentam mudanças corticais estruturais e 

funcionais importantes no sistema nervoso central (SNC), como atrofia cortical e 

hiperatividade neuronal com alterações em áreas do movimento, sensações, memória 
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e emoções. Exibem, também, uma importante reorganização cortical negativa que 

provoca percepção distorcida da dor, modifica o esquema corporal sensorial e motor 

e causa problemas na lateralidade (GOSLING, 2013). 

A fisioterapia na APS pode contribuir para reorganização cortical de forma posi-

tiva por meio de modalidades ativas e integradas com abordagens cognitivas 

comportamentais, como por exemplo, a TCC.  E com algumas técnicas bastante 

utilizadas pela fisioterapia, tais como: o controle motor, o biofeedback, a imagética, a 

terapia do espelho, o treino de tarefas funcionais e as estratégias de educação 

corporal (GOSLING, 2013).  

As mudanças estruturais no sistema nervoso central ocasionadas pela dor 

crônica também envolvem o sistema límbico. O sistema límbico está associado às 

emoções, sendo responsável pela organização das expressões somáticas, de estados 

emocionais e das experiências, por isso o sistema límbico possui grande relevância 

em pacientes com dor crônica (GOSLING, 2013).  

O toque e o exercício produzem respostas motoras, autonômicas, 

neuroendócrinas, emocionais, comportamentais e de percepção corporal, reguladas 

pelo sistema límbico, e podem ser aplicadas na APS tanto pelo fisioterapeuta, quanto 

pelo educador físico, e ainda, por pessoas que realizam práticas alternativas e 

complementares (GOSLING, 2013). 

No entanto, devido às alterações no sistema nervoso, parte dos pacientes com 

dor persistente é intolerante ao toque e a determinados exercícios. As técnicas ativas 

constituem as alternativas para esses casos, uma vez que também possuem efeitos 

analgésicos e estimulam a auto cura (GOSLING, 2013).  

Com relação à dor de origem no sistema nervoso periférico, Gosling (2013) 

relata que qualquer técnica mecânica ou de mobilização de tecidos ativa as fibras 

periféricas alpha e promove inibição competitiva. São exemplos disso:  massagem, 

contração muscular, alongamento, mobilização dos tecidos, terapia manual articular, 

bandagens, termoterapia e técnicas de alinhamento postural. Todas podem ser feitas 

na APS. 

Muitas técnicas da fisioterapia atingem o corno posterior da medula espinhal 

através da intensa estimulação diretamente da periferia. Os interneurônios são 

ativados para modular a dor de forma inibitória e ativar os interneurônios com liberação 

de substâncias opióides. São exemplos de técnicas fisioterapêutica para atingir a 
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medula: a terapia manual, a liberação miofascial e a massagem com pomadas de 

aquecimento profundo (GOSLING, 2013). 

Áreas do sistema supressor ascendente como o tálamo liberam substâncias 

opióides e não opióides. As pessoas com dor crônica têm essas estruturas do sistema 

supressor modificada, e têm dificuldade em liberar ou inibir esses elementos. As 

técnicas de manipulação articular, exercício físico regular, exercício aeróbico e 

acupuntura, liberam endorfinas pela ativação de opióides. Por outro lado, a terapia 

manual articular e muscular ativam substâncias não opióides como GABA, 

noradrenalina, serotonina, dopamina e hormônio de crescimento (GOSLING, 2013). 

A dor crônica pode ser influenciada pelo planejamento motor, o que ocorre 

quando o sistema muscular mantém a atividade aumentada mesmo em repouso, 

como se estivesse em funcionamento para luta, fuga ou proteção. É daí que surgem 

os comportamentos de evitação e medo, como a cinesiofobia, a ansiedade e o 

estresse. O fisioterapeuta e também o educador físico devem buscar o equilíbrio da 

função neuromuscular por meio de abordagens físicas e cognitivas comportamentais 

(GOSLING, 2013). 

Os pacientes com hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS) se 

beneficiam do relaxamento profundo, treinos de respiração diafragmática e terapia 

manual não dolorosa (GOSLING, 2013). 

 Ainda de acordo com Gosling (2013), estudos recentes não conclusivos vêm 

associando a sensibilização para a dor ao desequilíbrio hormonal. Sabe-se que a 

noradrenalina e o cortisol, quando liberados constantemente, provocam hiperatividade 

muscular e a manutenção do estado de alerta. As recomendações para amenizar tal 

desequilíbrio e diminuir a sensibilização central, são a realização de exercícios físicos 

regulares, a melhora da qualidade do sono, a alimentação adequada e a realização 

de atividades prazerosas (GOSLING, 2013). 

A descrição acima evidencia que, ao avaliar um paciente com dor crônica, o 

profissional de saúde precisa estar preparado para dimensionar o universo subjetivo 

que envolve a experiência de dor. Mostra ainda que os profissionais da eSF e do 

NASF podem se envolver no controle da dor crônica na ESF, cada um com seu núcleo 

de saber, mas com um campo comum, que é a abordagem complexa para abarcar a 

pessoa com dor crônica, que produz consequências em todos os aspectos da vida: 

profissional, familiar, social e na autoimagem. 
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4. Desenho Metodológico 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 O estudo de caso foi o delineamento metodológico utilizado nesta investigação 

com abordagem qualitativa, de cunho descritivo e exploratório. 

 De acordo com Costa e Costa (2011), a abordagem qualitativa busca a 

compreensão dos fenômenos estudados. O papel do pesquisador é de interpretar a 

realidade dentro do contexto estudado, através de raciocínio indutivo, e a natureza 

dos dados tende à subjetividade. São estudos exploratórios, com amostra pequena, 

mas significativa. Os dados colhidos podem ser de muitos tipos, incluindo a 

possibilidade de dados numéricos. Os resultados buscam as particularidades e a 

interpretação se dá a partir dos dados colhidos no estudo, orienta-se para o processo 

contido nas questões estudadas. 

 A pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar maior intimidade com o 

problema para torná-lo mais explícito. Sua função primordial é o aprimoramento de 

ideias ou a construção de hipóteses. Uma de suas propriedades instrumentais é a 

entrevista com pessoas que possuem experiência prática com a questão estudada 

(GIL, 2002).  

 Costa e Costa (2011) explicam que o estudo do tipo descritivo relata as 

características de um dado fenômeno e as interpreta, não interfere e nem modifica a 

realidade. E que o estudo de caso é limitado a umas poucas unidades que podem ser, 

por exemplo, uma instituição ou uma comunidade, tratando-se de pesquisa detalhada 

e profunda. 

 Para Gil (2002), o estudo de caso consiste no estudo de um ou poucos objetos 

para conhecê-los de forma minuciosa. É considerado o delineamento mais adequado 

para a investigação de um fenômeno dentro de seu contexto real, no qual os limites e 

o fenômeno não estão bem delimitados. Dentre os problemas e objeções encontrados 

para os estudos de caso estão os fatos de não poderem ser generalizados e a falta 

de grande rigor metodológico, como nos estudos experimentais e de levantamentos. 

 Ainda segundo Gil (2002), algumas etapas devem estar presentes nos estudos 

de caso: elaboração do problema; demarcação da unidade caso; determinação do 

quantitativo de casos; formulação de um protocolo; coleta de dados; análise dos dados 

e construção do relatório.  
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 O estudo de caso é adequado a estudos descritivos, exploratórios e também 

para responder aos fatores que causam determinados fenômenos. Portanto, é o tipo 

de estudo mais adequado para a proposta desta pesquisa. 

 

4.2 a. Critérios de inclusão: 

 Ser profissional de nível superior da eSF e ser profissional do NASF que tinham 

ações diretamente ligadas ao cuidado dos portadores de lombalgias. 

 

4.2 b. Critérios de exclusão: 

 Profissionais da eSF da CFOE que não tinham nível superior e outros 

profissionais do NASF da CFOE que não tinham ações diretamente ligadas ao 

cuidado dos portadores de lombalgias. 

 

4.3   A amostra 

 A amostragem desta pesquisa foi do tipo não probabilística, na qual os 

elementos da população selecionados para compor a amostra, depende, pelo menos 

em parte do julgamento do pesquisador. A amostragem foi intencional, na qual o 

pesquisador seleciona membros da população que forneçam informações relevantes; 

e por conveniência, isto é, o pesquisador seleciona os membros da população que 

estejam mais disponíveis (COSTA e COSTA, 2011). 

 Segundo Costa e Costa, 

A amostragem, em pesquisa com abordagem qualitativa, deve ser definida 
em função do aprofundamento e compreensão do objeto em estudo (busca 
de significados), diferentemente das abordagens quantitativas, em que a 
amostragem é definida a partir da representatividade numérica...”(p. 43, 011)  

  

A amostra foi composta por 08 (oito) equipes de Saúde da Família, os sujeitos 

da pesquisa eram todos os profissionais de nível superior, 08 (oito) médicos e 07 

(sete) enfermeiros que trabalhavam na Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE). E 

também por 01 (um) fisioterapeuta, 01 (um) psicólogo e 01 (um) farmacêutico que 

trabalhavam no NASF da CFOE. 

 Todos os médicos e enfermeiros da CFOE trabalhavam quarenta horas, o 

fisioterapeuta trinta horas, o psicólogo e o farmacêutico também quarenta horas. 
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 Ocorreram duas perdas durante a pesquisa de campo: um enfermeiro estava 

de férias no período de realização das entrevistas, assim não foi possível entrevistá-

lo. Não entrevistamos o educador físico porque a Assessoria da Educação Física do 

Município do Rio de Janeiro solicitou mais tempo para analisar e liberar a entrevista 

com o educador físico, o que atrasou o processo. No dia disponível para a entrevista 

do educador físico, ocorreu um imprevisto com o professor, que estava trabalhando 

em outra Clínica da Família, o que ocasionou um desencontro entre o pesquisador e 

o professor, o prazo determinado para as entrevistas então, se esgotou.  

 A amostra escolhida, formada por profissionais de nível superior da eSF e do 

NASF, teve por objetivo verificar o manejo de técnicas de avaliação e tratamento das 

lombalgias, sempre realizados por profissionais que tiveram algum contato com este 

tema da ortopedia durante sua formação e/ou vivência profissional, definido na 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10) como lumbago com ciática, M 54.4. 

Os outros profissionais de nível superior da equipe NASF não foram incluídos pelo 

fato de suas intervenções não serem diretamente relacionadas aos portadores de 

lombalgias.  

 

4.4 Cenário  

A Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE) está situada na Rua Olímpia 

Esteves em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, e pertence à Área Programática 

(AP) 5.1 do Rio de Janeiro. 

As Áreas Programáticas do Rio de Janeiro são braços da Vigilância Sanitária 

da Prefeitura que abarcam os diferentes bairros da cidade. O Rio de Janeiro é dividido 

em 10 áreas Programáticas (AP): AP 1.0; AP 2.1; AP 2.2; AP 3.1; AP 3.2; AP 3.3; AP 

4.0; AP 5.2 e AP 5.3. A AP 5.1 é composta pelos bairros de Bangu, Campo dos 

Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, 

Senador Camará e Vila Militar (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 

2015). 

De acordo com o Instituto Rio (2014), a população de toda a zona oeste 

representa 41,36% do total do município do Rio de Janeiro ou 2.614.728 habitantes. 

A zona oeste possui o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, 

e é marcada por significativas desigualdades sociais e realidades contrastantes e tem 
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o mais elevado número de pessoas por domicílio da cidade, 3,54 moradores por 

domicílio (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

A região que envolve os bairros da A.P 5.1 é uma das mais violentas do Rio de 

Janeiro. A zona oeste apresenta taxas de homicídio muito mais elevadas (55,3 vítimas 

por cem mil habitantes) do que as da zona sul e da Barra da Tijuca (16,4 vítimas por 

cem mil habitantes). A zona oeste também foi considerada uma área bem mais 

violenta que a zona sul e a Barra da Tijuca, quando contabilizado o conjunto de crimes 

letais intencionais (IPEA, 2008). 

Parte da A.P 5.1 tem rede de esgoto pública e coleta de lixo, mas também tem 

fossa e locais onde as fezes, a urina e o lixo são lançados a céu aberto. A zona oeste 

tem grandes carências no sistema público de transporte, embora seja a região mais 

dependente dos transportes coletivos em comparação ao Município do Rio de Janeiro 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

A Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE), onde foram realizadas as 

entrevistas desta pesquisa, está situada nesta área da cidade, com ocupação urbana 

desordenada, mão-de-obra jovem, com menor proporção de trabalhadores com 

ensino superior e com taxas de natalidade mais altas em comparação às outras Áreas 

Programáticas (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

 A Clínica possui oito (08) equipes de Saúde da Família (eSF), assim 

denominadas: Murundu, Catarino, Maravilha, Vila Nova, Alto D`Ouro, Miranda 

Varejão, Silva Neto e Cachoeira do Barata.  
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Figura 1: Imagem de satélite do território da CFOE 

 

      Fonte: CFOE, dezembro de 2015. 

  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família da CFOE é composto por um 

fisioterapeuta (30 horas), um psicólogo (40 horas), um nutricionista (40 horas), um 

educador físico (20 horas), um assistente social (20 horas), um farmacêutico (40 

horas), um fonoaudiólogo (20 horas) e, no momento da pesquisa, estavam 

aguardando um novo psiquiatra. 

Estão cadastradas até o momento 36.706 pessoas e 10.172 famílias sob a 

responsabilidade das eSF da CFOE. A faixa etária da população da CFOE cadastrada 

é bem ampla, crescendo a pirâmide etária a partir da base - crianças de 10 anos, e se 

mantendo até os 50 a 54 anos, conforme mostra o gráfico da figura 2 abaixo. 
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Figura 2 - Faixa etária da população cadastrada 

da CFOE separada por gênero 

 

                      Fonte: CFOE Accountability, 2015. 

 A população cadastrada por equipe está acima do quantitativo recomendado 

pelo Ministério da Saúde, que é de até 4.000 famílias, como se pode verificar no 

quadro abaixo, no qual apenas a Equipe Miranda Varejão está com a numeração ideal 

(BRASIL, 2011). 

                 Tabela 1: número de pessoas cadastradas por equipe da CFOE 

               Equipes Numero de Pessoas cadastradas (1) 

Total **  

Equipe  Catarino 5766 

Equipe  Maravilha 4054 

Equipe Murundu 4177 

Equipe Silva Neto 5397 

Equipe  Alto D’Ouro 5547 

Equipe Cachoeira do Barata 4704 

Equipe Vila Nova 4311 

Equipe Miranda Varejão 2750 

                                          Fonte: CFOE Accountability, 2015. 
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O número de consultas por demanda espontânea é também muito elevado. 

Pesquisando no Vita Care (prontuário eletrônico) se verifica que a proporção de 

demanda espontânea em relação à programada em 2015 foi bem maior que 60 %, 

com equipes atingindo 82,49% a 90,20%. Na prática, significa que existem muitos 

atendimentos para demanda espontânea, além das programadas. 

Um aspecto relevante, por se tratar do acesso aos serviços de saúde, 

observado na região da Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE), é a dificuldade 

para chegar a outros estabelecimentos que estão mais próximos da CFOE via 

transporte público, como a UPA de Realengo e o Posto de Assistência Médica de 

Bangu (PAM). A primeira é o local mais próximo para urgências e emergências, e o 

segundo, referência na região para tratamentos especializados, como fisioterapia 

ambulatorial. Observe nos mapas abaixo o tempo total para sair da CFOE e chegar à 

UPA de Realengo de transporte público, pode levar até 55 minutos. E, para chegar ao 

PAM, até 49 minutos.          

Figura 3 – Demonstração do tempo necessário para chegar ao Centro de Reabilitação 

partindo da CFOE de transporte público 

 

Fonte : Google Maps, acessado em 06/03/2016. 
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Figura 4 – Demonstração do tempo necessário para chegar à UPA mais próxima da 

CFOE partindo da Clínica de transporte público 

    Fonte : Google Maps, acessado em 06/03/2016. 

 

 

4.5 Coleta de dados 

Para a coleta de dados foram organizados roteiros de entrevistas 

semiestruturadas (Anexo). As entrevistas foram gravadas e os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo). 

Os roteiros variaram em alguns pontos, uma vez que as categorias profissionais 

entrevistadas eram diferentes. A entrevista com o fisioterapeuta do NASF foi um 

pouco mais longa que as outras em função do tema desta dissertação. 

 Precedendo a realização das entrevistas com os profissionais da CFOE foram 

realizados pilotos tendo como sujeitos profissionais de outra clínica da família da AP 

5.1, a saber: um médico, um psicólogo, um educador físico e um farmacêutico. Não 

foi possível realizar entrevista piloto com fisioterapeuta e com enfermeiro. 

A entrevista é, entre todas as técnicas interrogatórias, a mais flexível. A 

entrevista parcialmente estruturada é orientada por pontos de interesse, que o 

entrevistador explora ao longo da realização (GIL, 2002). 
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4.6 Análise dos dados 

A análise dos dados em estudos de caso é de natureza predominantemente 

qualitativa, sendo menos formal que a quantitativa porque depende de vários fatores, 

como a natureza da pesquisa e os pressupostos teóricos delimitados. Nas pesquisas 

qualitativas as categorias iniciais da pesquisa são constantemente revistas com a 

intenção de obter conceitos cada vez mais abrangentes (GIL, 2002).  

Neste estudo foi realizada análise de conteúdo por categorias de análise 

relacionadas aos objetivos do trabalho. A análise de conteúdo é comumente usada 

em abordagens qualitativas (MINAYO, 2004). Atribui valor às significações ou 

conteúdo através da busca de uma outra realidade pelo mergulho nas mensagens. 

Trabalha com a comunicação com o objetivo de verificar seu conteúdo e a expressão 

desse conteúdo. É realizada através de categorizações, método que permite a 

classificação dos elementos de significação integrantes da mensagem (BARDIN, 

2004). 

Segundo Bardin (2004), a categorização é a classificação de elementos de um 

conjunto e o estudo aprofundado sobre cada um deles, bem como o estudo da 

interseção entre eles, ou seja, a descoberta do que eles têm em comum para agrupá-

los no final.  

A análise de conteúdo recorre a indicadores quantitativos e qualitativos 

(BARDIN, 2004). Para as questões fechadas foi utilizada estatística simples por meio 

de percentuais. 

É necessário explicar ainda, que, para este trabalho, optamos pela análise 

temática porque, segundo Minayo (2004) “a noção de tema está ligada a uma 

afirmação a respeito de determinado assunto” (p.208). Para a autora, a análise 

temática é de cunho formal, e na elaboração de seus resultados utiliza significados da 

fala e não dados estatísticos. 

 

 A análise temática apresenta, de acordo com Minayo (2004), três etapas: 

1. Pré-análise: retoma as hipóteses e os objetivos iniciais, reformulando-os em 

função do material coletado.  

2. Exploração do material: consiste na codificação do material coletado, realiza as 

regras de contagem e a classificação e a agregação dos dados, definindo as 

categorias que orientarão as especificações dos temas. 
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3. Tratamento e interpretação dos resultados: os resultados brutos são lapidados em 

operações estatísticas simples ou complexas, com o objetivo de fazer aparecer 

as informações coletadas. Após o tratamento dos dados, o pesquisador constrói 

as inferências a partir das dimensões teóricas obtidas pelo material, e também 

propõe deduções previstas em seu quadro teórico. 

Os dois grandes eixos temáticos desta pesquisa são: o manejo técnico das 

lombalgias e o apoio do NASF. As categorias estão no quadro 4 abaixo: 
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  Quadro 4: Eixos temáticos e categorias 

 

EIXO TEMÁTICO: 

MANEJO TÉCNICO DAS LOMBALGIAS 

 

EIXO TEMÁTICO: 

APOIO DO NASF 

 

CATEGORIAS: 

LOMBALGIA  

CONHECIMENTO E ABORDAGEM  

 

CATEGORIAS: 

MATRICIAMENTO 

 

AVALIAÇÃO 

 

CONSULTA 

COMPARTILHADA 

 

TRATAMENTOS 

 

INTERCOSULTA 

 

MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA 

CLÍNICA 

 

REUNIÃO DE EQUIPE 

eSF/NASF 

 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) 

 

GRUPOS TERAPÊUTICOS 

  

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

  

PTS 

  

PST 

                Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa teórica, 2015. 
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5. Resultados e discussão 

 

Perfil dos entrevistados 

a) Médicos  

Foram entrevistados todos os médicos das 08 (oito) equipes da CFOE, sendo 

04 (quatro) médicos cubanos e 04 (quatro) brasileiros; 04 (quatro) eram mulheres e 

04 (quatro) eram homens. Optamos por usar a palavra médico no masculino para 

todos os discursos porque o termo genérico preserva a identidade do participante, já 

que a pesquisa foi realizada com equipes específicas em um único local. 

Ano de graduação - tempo de formação - especialização 

Os médicos entrevistados nesta pesquisa se graduaram entre 1989 e 2013, o 

que configura uma variação de três a vinte e sete anos de experiência profissional. A 

maioria dos médicos é formada há pelo menos 10 anos e, apenas, dois são recém-

formados. 

Somente um médico não tem especialização; um médico tem especialização 

em saúde da família, dois médicos cubanos em medicina geral integral, que 

corresponde à formação em medicina da família no Brasil; um médico é ortopedista e 

tem especialização em mais três áreas, perícia médica judicial, medicina do exercício 

e do esporte e auditoria médica; um médico tem especialização em gastrenterologia; 

outro tem especialização em medicina de família e comunidade e mestrado em 

atenção integral da mulher. 

Tempo de trabalho na CFOE  

Os quatro médicos cubanos e mais um médico brasileiro trabalham há dois 

anos na CFOE; dois estão na CFOE há nove meses; e outro, há apenas um mês. 

Tempo de trabalho no SUS 

Os médicos brasileiros trabalham ou trabalharam em UPAs; um médico 

trabalha há 12 (doze) anos no SUS em diversos locais, incluindo hospitais e outra 

clínica da família; os quatro médicos cubanos nunca trabalharam em outros 

estabelecimentos do SUS além da CFOE.  
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Atributos Med 1 Med 2 Med 3 Med 4 Med 5 Med 6 Med 7 Med 8

Tempo de formado 08 anos 10 anos 4 anos 18 anos 27 anos 03 anos 07 anos 21 anos

Especialização Saúde da Família Med Geral Integral Não tem Ortopedia + 3 áreasMed Geral Integra Não tem Gastro Med de Família e Comum 

Tempo na CFOE 02 anos 02 anos 09 m 09 m 02 anos 01 m 02 anos 02 anos

Tempo de trabalho no SUS 06 anos 02 anos 03 anos 12 anos 02 anos 02 anos 02 anos 02 anos

Quadro 5 : perfil profissional dos oito médicos da CFOE

  

 Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa empírica, 2015/2016. 

  

      Em nossas entrevistas verificamos que, apesar de quatro médicos da CFOE terem 

especialização em saúde da família ou em área similar, isto não modificou a conduta 

dos mesmos em relação ao apoio matricial. Queremos dizer que o fato do médico ter 

especialização na área não interferiu na prática cotidiana de seu trabalho na CFOE, 

ao contrário, três deles têm uma vivência laboral bastante fragmentada.  

b) Enfermeiros 

Foram entrevistados 07 (sete) enfermeiros das oito equipes da CFOE (um deles 

estava de férias no período da pesquisa de campo). 06 (seis) eram mulheres e 01 

(um) era homem. Optamos por usar a palavra enfermeiro no masculino para todos os 

discursos porque o termo genérico preserva a identidade do participante, já que a 

pesquisa foi realizada com equipes específicas em um único local. 

Ano de graduação - tempo de formação – especialização  

Os enfermeiros entrevistados nesta pesquisa se graduaram entre 1999 e 2013, o 

que configura uma variação de três a dezesseis anos de experiência profissional. A 

maioria dos enfermeiros é formada há pelo menos cinco anos.  

Três enfermeiros não têm especialização; um enfermeiro tem especialização em 

promoção da saúde com ênfase em PSF; outro tem residência em Saúde da Família 

e duas pós-graduações também em Saúde da Família; um enfermeiro possui diversas 

especializações: Cardiologia; Clínica Medica, Clínica Medica e Cirúrgica, Docência 

em Ensino Superior; Enfermagem do Trabalho e mais duas pós-graduações em 
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Enfermagem da ESF; um enfermeiro tem especialização em Saúde da Família e 

Saúde do Trabalhador. 

Tempo de trabalho na CFOE 

Um enfermeiro está na CFOE há 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses; um enfermeiro 

há 01 (um) ano e 06 (seis) meses; outro enfermeiro há 05 (cinco) meses; e 04 (quatro) 

enfermeiros há 02 (dois) anos  

Tempo de trabalho no SUS 

Três enfermeiros nunca trabalharam em outros estabelecimentos do SUS; um 

enfermeiro está há três anos no SUS e atuou em outra clínica da família; um  

enfermeiro  tem vinte e cinco anos no SUS e já trabalhou em diversos 

estabelecimentos: na Estratégia de Saúde da Família em Mesquita, Baixada do Rio 

de Janeiro, Hospital Geral de Bonsucesso, em Nova Iguaçu, como técnico de 

enfermagem, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Hospital da Posse, em um posto 

de saúde, no Hospital Estadual Rocha Faria e no Hospital Estadual Carlos Chagas; 

um enfermeiro  trabalhou no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro por oito meses em 

um Polo de Dengue em 2011. 

 

Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa empírica, 2015/2016. 

  

 Os enfermeiros buscam mais apoio do NASF do que os médicos para partilhar 

informações, no entanto, constatamos, também, que essa procura é mais frequente 

naqueles profissionais com maior disponibilidade para a troca de saberes em equipe. 

 

Atributos Enf 1 Enf 2 Enf 3 Enf 4 Enf 5 Enf 6 Enf 7

Tempo de formado  08 anos  09 anos 03 anos 06 anos 17 anos 05 anos 06 anos

Especialização Promoção da Saúde/PSF Não tem Não tem Resid em Saú Fam + 2 Enf do trab +6 Não tem Saúde da Fam +1

Tempo na CFOE 05 anos  01 ano e meio 05 m 02 anos 02 anos 02 anos 02 anos

Tempo de trabalho no SUS 05 anos  01 ano e meio 05 m 03 anos 25 anos 02 anos 02 anos e 11 m

Quadro 6 : perfil profissional dos sete enfermeiros da CFOE
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c) NASF 

Entre os componentes do NASF foram entrevistados o fisioterapeuta, o 

psicólogo e o farmacêutico. 

 

Ano de graduação - tempo de formação – especialização - tempo de trabalho na 

CFOE - Tempo de trabalho no SUS 

 

C.1) Fisioterapeuta do NASF  

O fisioterapeuta do NASF se formou em 2010, há seis anos, e não tem 

especialização; trabalha há cinco anos na CFOE, e nunca trabalhou em outros 

estabelecimentos do SUS. 

C.2) Psicólogo do NASF 

O psicólogo do NASF se formou em 2008, há seis anos, e não tem especialização; 

trabalha há três anos na CFOE; trabalha no SUS há cinco anos, trabalhou em outra 

clínica da família no setor administrativo. 

C.3) Farmacêutico do NASF 

O farmacêutico do NASF se formou em 2012, há quatro anos, e não tem 

especialização; trabalha há seis meses na CFOE e nunca trabalhou antes no SUS.  

 

Atributos Fisioterapeuta Psicólogo Farmacêutico

Tempo de formado  05 anos  07 anos 04 anos

Especialização Não tem Não tem Não tem

Tempo na CFOE 05 anos 03 anos 06 meses

Tempo de trabalho no SUS 05 anos 05 anos 06 meses

Quadro 7 : perfil profissional dos três componentes do NASF entrevistados

 

                  Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa, 2015/2016 

 

Entrevista com os profissionais 

 Neste item, de acordo com a metodologia do trabalho, utilizamos dois eixos 

com as respectivas categorias de análise. Foram entrevistados oito médicos, sete 

enfermeiros, um fisioterapeuta, um farmacêutico e um psicólogo. 



100 
 

 

EIXO 1: Manejo Técnico das Lombalgias 

 Antes de analisarmos cada categoria deste eixo, vamos resumir, para ficar mais 

didático e claro, a resposta encontrada para o primeiro objetivo específico desta 

pesquisa, que foi a identificação das demandas de matriciamento para lombalgias da 

eSF para a fisioterapia do NASF.  

As demandas foram: pacientes com lombalgias crônicas, pacientes que não 

podem se deslocar para um centro de reabilitação, pacientes com dores crônicas 

músculo esqueléticas em geral, pessoas com afecções musculares ou posturais e 

sem problemas graves na coluna, tais como, escoliose com grau elevado, hérnia de 

disco cirúrgica e/ou espondilolistese; desvios posturais, idosos com dores crônicas, 

incluindo a dor lombar, e outros. 

Os demais objetivos - descrever a intervenção dos profissionais da eSF e do 

NASF no cuidado aos portadores de lombalgias; e conhecer as ferramentas do 

matriciamento mais utilizadas no apoio do NASF às equipes para os portadores de 

lombalgias, suas fragilidades e potencialidades - estão mais fáceis de serem captados 

nas respostas dos participantes e nos comentários expostos. 

Categoria: lombalgia, conhecimento e abordagem  

Em relação a essa categoria, cem por cento (100%) dos médicos e o fisioterapeuta 

estudaram o tema lombalgia durante sua graduação. Dentre os enfermeiros, 85,8% 

aprenderam sobre dor lombar e 14,2% não. Já, durante as formações do farmacêutico 

e do psicólogo, o assunto não foi contemplado. 

Cem por cento (100%) dos enfermeiros, médicos e o fisioterapeuta observaram 

usuários com dores lombares agudas e crônicas e com dores músculoesqueléticas 

crônicas, o que confirma a pesquisa de Webb et all (2014) e de outros autores. As 

lombalgias constituem a segunda afecção mais encontrada na Atenção Primária (AP), 

e são extremamente prevalentes no ser humano, entre 50% a 80% das pessoas do 

mundo são acometidas por dores lombares. 

O médico 2 revelou, inclusive, que a maioria dos atendimentos de demanda livre, 

é de usuários com dor lombar baixa. 

As causas de lombalgias e de dores crônicas apontadas nas falas dos médicos, 

dos enfermeiros e do fisioterapeuta entrevistados foram as relacionadas ao trabalho, 

tais como: inadequado manejo das atividades domésticas, faxina, levantamento de 
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peso, esforço excessivo, trabalhos braçais, trabalhadores de supermercado que 

carregam caixas, pessoas que começam a trabalhar carregando peso muito cedo.  

Esses profissionais citaram, também, como causa das dores a idade, relacionada 

à osteoartrose, à osteopenia e à osteoporose da coluna, presente, principalmente, 

após quarenta, cinquenta, sessenta anos e em idosos.  

A obesidade foi apontada como uma das causas de lombalgias, assim como a 

hérnia de disco, principalmente em trabalhadores braçais, a espondilolistese, os 

traumas, o sexo feminino, a falta de atividade física, de alongamentos e de 

fortalecimento muscular, as doenças raras e até o local de moradia.  

O médico 8 se refere à questão do acesso precário à moradia como um fator 

desencadeante de dor. Em seu território, os moradores têm que subir escadas altas e 

irregulares e isso tem lhes causado muitas dores nos membros inferiores e região 

lombar. 

Pacientes trabalhadores que pegam muito peso, faxina, faxineiras ficam 
sempre com muita dor, os que sobem escadas, é alto o morro, as escadas 
não são uniformes, umas pequenas outras mais altas; elas se queixam disso, 
elas têm diferença de tamanho (Médico 8). 

 

Esse fato não foi encontrado na literatura pesquisada, mas é importante porque 

revela como a arquitetura da cidade pode influenciar na diminuição da qualidade de 

vida das pessoas. 

Todos os relatos sobre as causas das lombalgias convergiram para os achados 

da literatura pesquisada, especialmente os de Imamura et all (2001) e Webb et all 

(2014). 

O enfermeiro 7 relatou que não existe uma causa específica para as 

lombalgias, um diagnóstico preciso para as dores crônicas, o que está de acordo com 

a literatura, porque as lombalgias são multicausais. Webb et all (2014) revelam que 

cerca de 85% dos casos de dorsalgia não têm causa específica. O enfermeiro explica 

que o paciente passeia pela rede de saúde e continua sem diagnóstico, submetido a 

diversos exames, que não contribuem para o fechamento do mesmo. 

Não tem uma causa específica, nunca tem fechado um diagnóstico 
específico, aí pede raio X, algumas vezes encaminha para o ortopedista e 
outros voltam sem diagnóstico fechado, um ou outro tem o diagnóstico 
fechado de hérnia de disco, que eu me lembre uns três (Enfermeiro 7). 
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Junior, Goldenfum et all (2010) ressaltaram os muitos achados nos exames de 

imagem da coluna lombar, que em nada correspondem aos sintomas do paciente. Os 

exames de imagem, em apenas alguns casos, colaboram para a formulação 

diagnóstica. 

A falta de informação sobre postura e de como manejar as atividades diárias, 

de maneira que se preserve a coluna, foi apontada como importante fator para 

agravar as dores lombares agudas e crônicas e as dores crônicas músculo 

esquelético. 

O que eu mais observo neles é realmente a falta de informação a respeito de 
postura...mas é realmente a falta de informação do manejamento de postura, 
de peso, de como lidar dentro de casa, um carregar uma caixa, uma vassoura, 
que as pessoas não têm esse tipo de informação, fora a parte congênita 
(Médico 4). 

 

De acordo com Webb et all (2014), as evidências demonstraram que a única 

forma de prevenir as lombalgias é efetuar modificações dos fatores de risco. A 

atividade física regular pode contribuir para a limitação dos episódios de dor lombar, 

porém, não é o fator determinante. Na AB o mais importante é educar o paciente e 

ampliar sua responsabilização pelo autocuidado.  

O médico 2 apontou as soluções que oferece aos seus pacientes para amenizar 

sua dor, e também para o descaso das empresas quanto ao desenvolvimento de 

meios ergonômicos para o trabalho. 

Pessoas que têm trabalho físico pesado, mas não utilizam meios de proteção, 
eu sempre falo com eles, coloca uma faixa para que sua coluna fique bem 
fixada, a gente dá umas dicas, porque tem pessoas que trabalham longe, na 
zona centro, pesado, mas as empresas não fornecem na maioria, e ele 
também não se preocupa, depois vêm as consequências, né? Com 
movimentos bruscos... a maioria dos atendimentos de demandas livres é dor 
lombar baixa, muito esforço e muita hérnia discal (Médico 2). 

  

 O perfil populacional da zona oeste, e, consequentemente, dos usuários da 

CFOE, é o de pessoas de baixa renda e baixa escolaridade, normalmente submetidos 

a trabalhos pesados e a condições precárias de transporte, conforme relatado no 

cenário desta dissertação.   

Nos discursos observa-se que apenas um médico usa bastante o apoio matricial 

do fisioterapeuta do NASF nas avaliações de lombalgias, e os outros não 

demonstraram tanta interação com a fisioterapia.  
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Categoria: avaliação 

A avaliação do paciente com lombalgias variou entre as categorias profissionais 

da eSF e o fisioterapeuta do NASF; vamos ressaltar os pontos comuns e as 

peculiaridades mais importantes. 

A pesquisa mostrou que as avaliações médica, de enfermagem e da fisioterapia 

têm um percurso comum: anamnese, queixa de dor lombar, busca da causa, do local 

da dor, como aconteceu, quando ocorreu, o período de progressão da dor, sua 

intensidade, a situação em que aparece, se é constante, se existe algum momento 

em que melhora; colhem a história familiar e a história patológica pregressa e verificam 

se tem algum tipo de morbidade associada. Questionam se o paciente fez alguma 

terapia medicamentosa ou não, se fez algum tratamento ou não, se faz atividade física 

ou se não. 

O fisioterapeuta utiliza, ainda, a escala visual analógica de dor (EVA)5, que é 

aplicada de dois em dois meses, e serve como parâmetro para suas condutas. 

Em relação à avaliação física, as respostas foram mais variadas. O enfermeiro 7 

relatou que faz avaliação física solicitando ao paciente que sente, levante e que se 

deite, com o objetivo de verificar sua postura durante essas ações para orientá-lo 

quanto à forma mais ergonômica para evitar a dor. 

...e as vezes eu peço para eles fazerem alguns movimentos de abaixar e 
pegar alguma coisa no chão para ver como que é a postura na hora que 
abaixa, na hora que levanta, se sente mais dor na hora de levantar ou de 
abaixar, as vezes eu peço para eles deitarem na maca e ver se dói muito, ver 
se levanta da maca de qualquer jeito, principalmente se ele levanta de frente 
né? Às vezes não tem o hábito de levantar de lado. Ali mesmo eu oriento 
(Enfermeiro 7). 

Outro enfermeiro relatou que faz exame físico através da inspeção, pela 

observação do modo como o paciente senta e caminha.  

Alguns médicos fazem movimentos passivos e pedem para o paciente fazer 

movimentos ativos; outros avaliam a postura e apenas um faz testes mais específicos. 

A avaliação do médico 4 é bastante abrangente: 

... eu procuro colher história familiar, história patológica pregressa, observar 
até a entrada do paciente no consultório, como é que ele senta como é que 
ele levanta ... A face do paciente também te diz muita coisa, o semblante do 
paciente, o semblante de dor crônica é totalmente diferente de um semblante 

                                            
5 Escala visual analógica de dor (EVA): trata-se de uma escala de 0 a 10 para a qual o paciente dá uma 
nota para sua dor, é subjetiva. 
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de um paciente que está aqui para pedir um atestado porque está com uma 
dorzinha na coluna, é nítido a transformação, é nítido a coloração dos lábios, 
é nítido o suor, isso tudo assim, eu me apego muito a isso...é o manejo na 
cadeira, é o trocar das pernas, é a perninha que balança, é a mãozinha que 
bate, tudo tem um trejeito (Médico 4). 

 

O médico 8 citou a relevância de um exame mais detalhado através de testes 

especiais para verificar, inclusive, a veracidade da dor física, se é uma simulação do 

paciente, ou se existe alguma questão de outra origem. 

 

... depois fazer um exame físico sobretudo com as manobras de lasègue..., 
coloco o paciente na maca para saber se a dor é realmente na região lombar 
ou se é do músculo ou pode ser mesmo da coluna, então para isso você tem 
que fazer um exame físico para poder definir o que está acontecendo, pode 
ser uma contratura do músculo e não nem nada que ver com a coluna, então 
você tem que definir o que está acontecendo; tem que fazer o exame físico 
para você saber com realidade o que tem o paciente, analiso a postura, 
porque ao ver a postura você vê em realidade se o paciente está com dor, 
porque tem paciente que vem falando: “to com dor”! Quando você faz exame 
você se dá conta que o paciente não está com dor (Médico 8). 

 

 Ao serem questionados sobre a aplicação de testes especiais, os profissionais 

disseram não ter tempo para realizá-los, com exceção do médico 8. No discurso do 

fisioterapeuta, assim como no dos médicos, apareceu a existência de uma enorme 

população que habita o território da CFOE sem nenhum aparelho de saúde do SUS 

próximo, o que dificulta, segundo eles, o aprofundamento da avaliação.  

...mas aqui no dia a dia não tô conseguindo fazer exatamente o que eu 

...como eu te falei não tô conseguindo fazer exatamente a consulta completa, 
é uma avaliação muito rápida que eu tento talvez ver o que é mais principal e 
tento direcionar aquele paciente (Médico 1). 
 
Não. Eu não aplico porque o volume é tão grande, eu comecei com o dor 
crônica 1 depois 2 e hoje eu tenho dor crônica 2 e 3 e aí eu sozinha não estou 
conseguindo ter esse tempo de qualidade para fazer o teste, para aplicar. E 
uma parte também de saber pouco também, né eu sei o básico dos testes 
(Fisioterapeuta NASF). 

 

O médico 8 alertou para a importância dos testes nos casos de simulação do 

paciente para conseguir atestado médico. 

A principal função dos testes ortopédicos é colaborar na elaboração do 

diagnóstico clínico. Pazinatto et all (2014) fizeram revisão bibliográfica referente ao 

período de janeiro de 1990 até agosto de 2014 sobre a especificidade e sensibilidade 
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dos testes clínicos para dor lombar, e concluíram que o slump test6* e o teste de 

Lasègue tinham valores excelentes de especificidade e sensibilidade no diagnóstico 

de disfunções lombares. Os testes ortopédicos constituem uma ferramenta avaliativa 

para o profissional de saúde, no entanto, neste trabalho destaca-se a fala da maioria 

dos profissionais sobre a falta de tempo em função da grande demanda de pacientes, 

o que impede o aprofundamento da avaliação física. 

Deve-se registrar que uma consulta em saúde bem feita pode direcionar melhor 

o pedido de exames complementares, e mostrar qual a terapia adequada para o 

paciente, evitando que aconteça a realização de múltiplos exames e o trânsito 

desnecessário do paciente na RAS. 

O direcionamento do paciente da CFOE para fisioterapia da atenção secundária é 

tão dificultoso que o fisioterapeuta tem três grupos para tratar dores crônicas:  

Eu tenho três grupos de dor porque a população é grande, 28.000 
cadastrados, e o território não tem nada em termos de atendimento 
secundário e a academia não consegue abranger, a prioridade dela é 
hipertensos, diabéticos e sobrepeso (Fisioterapeuta do NASF). 

 

Com todos esses grupos, além de outros citados pelo fisioterapeuta e mais as 

visitas domiciliares, a atuação deste profissional na AB parece estar voltada, na maior 

parte do tempo, para a assistência. Os grupos não têm participação da eSF, 

configurando um trabalho multiprofissional do tipo “Equipe Agrupamento” (PEDUZZI, 

2001). 

Segundo Peduzzi (2007), existe um consenso em torno da importância do trabalho 

em equipe de saúde, porém, este se restringe à coexistência de vários profissionais 

compartilhando o mesmo espaço físico e a mesma clientela, como a visão do médico 

a seguir: 

 

Seriam pontos de vista diferentes em um quadro geral de um paciente. Bem 
ou mal seria uma das funções de ter a interdisciplinaridade, o 
multiprofissionalismo em um mesmo campo (Médico 3). 

  

A palavra “encaminhamento” foi utilizada, mais de uma vez, por todos os 

enfermeiros, o que pode estar sinalizando para a criação de um serviço de fisioterapia 

                                            
6 O Slump test é um teste para avaliar a mobilidade das estruturas sensíveis à dor no canal vertebral, 
e desde então tem sido utilizado como um instrumento de avaliação a identificação de alterações 
neurodinâmicas dos membros inferiores, e também como forma de tratamento. 
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paralelo, como um ambulatório dentro da CFOE, principalmente levando em 

consideração que não tem ninguém das eSF participando do grupo de dor crônica. 

 

...Aí fora disso, aí ele vai se queixar que está com lombociatalgia aí eu faço o 
tratamento para lombociatalgia é: corrigir a postura, fisioterapia, eu 
encaminho para a Flávia do NASF...ou então converso com a médica da 
minha equipe para passar um anti-inflamatório, mas eu falo o anti-inflamatório 
é passageiro, e compressa fria (Enfermeiro 5). 

  

Eu encaminho direto para o grupo de fisioterapia quando o paciente tem uma 
queixa de dor que não tem relação com nada. Tipo: “todo dia eu acordo com 
dor, eu tô muito estressada”. A gente orienta participar do grupo da 
fisioterapeuta eu passo o caso para ela, e ali ela avalia lá mesmo a 
necessidade de dar continuidade ao tratamento (Enfermeiro 1). 
 

Apesar disso, o fisioterapeuta considerou que o encaminhamento para o NASF 

está sendo feito da maneira adequada. Os usuários acessam a fisioterapia do NASF 

por meio da reunião de equipe eSF/NASF, de interconsultas e pelas visitas para 

acamados feitas pelo fisioterapeuta, quando o mesmo percebe que o cuidador tem 

lombalgia crônica ou agudizada. Mais raramente acessam por meio da consulta 

compartilhada, alguns casos incomuns vêm pelo ACS, são absorvidos, e 

posteriormente discutidos com o enfermeiro e o médico na reunião de equipe.  

Avaliando mais profundamente as opiniões dos profissionais, pode-se observar 

que o fluxo formal para a fisioterapia do NASF está de acordo com a proposta do apoio 

matricial, mas que o cuidado está fragmentado. Por exemplo, na oração abaixo, 

verifica-se que o médico 3 está trabalhando como um serviço compartimentado e não 

integral. 

 ... o paciente ... um quadro de dor mais crônica, ... a gente já começa a 
pensar em uma avaliação, inicialmente a gente pede uma avaliação pela 
ortopedia...a partir da avaliação do ortopedista, retorna para mim ou ele pede 
uma reavaliação e uma consulta pela fisioterapia ou ele pede um exame de 
imagem inicial ... uma das rotinas que eu costumo fazer prática em relação a 
dor lombar (Médico 3). 
 

A visão fragmentada do cuidado, descrita acima, pode induzir a um serviço de 

fisioterapia dentro da CFOE funcionando como um ambulatório de especialidades. 

Cunha e Campos (2011) alertaram para o risco que se tem da ESF promover a 

substituição equivocada e ineficiente do trabalho do NASF por um ambulatório de 

especialidades, assim como sobre a importância de existir uma RAS eficiente para 

garantir o trabalho de apoio matricial do NASF. 
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Em relação ao pedido de exames complementares, 87,5% dos médicos da 

CFOE solicitam exames complementares para os casos de lombalgias, como mostra 

o quadro abaixo.  

Quadro 8: Percentual de médicos da CFOE que solicitam exames 

complementares 

 

Solicitam exames 

complementares 

 

SIM 

 

NÂO 

 

Percentual 

 

87,5% 

 

12,5% 

                         Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa empírica 2015/2016. 

 

O fisioterapeuta e os enfermeiros da CFOE têm autonomia para solicitar 

exames de raios X.  Os critérios usados por esses profissionais para a solicitação de 

raios X, no caso de lombalgias, são os seguintes: nos casos de dor aguda 

normalmente não pedem raios X, apenas quando o paciente sofreu alguma queda. 

Pedem o exame quando acontece uma dor que não passa com anti-inflamatório e 

termoterapia, ou se a dor for persistente há muitos anos, crônica, os enfermeiros 

investigam, e além dos raios X, sugerem outros exames. Caso a dor seja 

consequência de um episódio apenas, o paciente é triado para consulta médica para 

iniciar a terapia medicamentosa. 

No discurso do fisioterapeuta sobre os critérios que utiliza para solicitar os 

exames, fica bem claro a boa comunicação que ele tem com as eSF e a liberdade 

para sugerir investigações quando acha necessário. 

Na verdade, para lombalgia eu só peço raio X quando eu percebo quando 
tem algo a mais que não é só a lombalgia e os outros exames eu também só 
solicito quando eu percebo que não é só aquilo que o diagnóstico tá me 
dando, quando eu percebo que o diagnóstico não tá fechado, ... eu converso 
com a equipe e eu solicito. E o raio x eu peço quando ... só olhando eu 
percebo que além da lombalgia também tem uma escoliose que pode estar 
complicando o quadro e uma hiper lordose aí eu peço raio x ou quando eu 
percebo que no diagnóstico não foi feito nenhum tipo de exame 
complementar (Fisioterapeuta do NASF). 

 

Os outros exames de imagem estão mais sob os critérios médicos, apesar de 

existirem possibilidades de discussão quanto à necessidade de realizá-los.  
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O médico 8 considerou que há um excesso de pedido de exames que não são 

necessários, e relata os problemas que tem com o paciente para fazê-lo entender que 

nem sempre há necessidade de fazer RM, a não ser em casos peculiares.  

...eu não gosto não, inclusive em ocasiões você tem problemas com o 
paciente, o paciente vem de outro médico solicitando ressonância magnética 
e tomografia e você fala: pera aí, o que está acontecendo, porque esse 
médico está solicitando ressonância para você ou tomografia para você? 
Então aí você trata de convencê-lo que ele não precisa fazer...que primeiro 
ele tem que fazer um tratamento direitinho, com exercício físico...pra poder 
fazer outro exame porque toda dor crônica você não vai solicitar uma 
tomografia ou uma ressonância. Às vezes o médico solicita e o paciente não 
nem critério para fazer (Médico 8). 
 

O médico 2 ressaltou o caráter apenas complementar dos exames de imagem 

e que eles podem não ter nada a ver com a clínica do paciente. 

Os discursos de Tesser e Norman (2009) vão ao encontro da fala dos médicos 

acima citados. Eles também criticaram os excessos de exames complementares, 

especialmente os de imagem, porque além de provocarem efeitos colaterais. Junior, 

Goldenfum et all (2010) também ressaltaram os muitos achados nos exames de 

imagem da coluna lombar, que em nada correspondem aos sintomas do paciente, por 

isso a importância da investigação clínica minuciosa, com troca de informações entre 

diferentes profissionais, para direcionar a avaliação e o tratamento ideal, com baixo 

custo e alta eficácia.  

O médico 8 relata que solicita o apoio do fisioterapeuta para os diferentes 

pacientes com o objetivo de incluí-los nos grupos do NASF. 

Quase nunca porque quando...eu tenho o diagnóstico, eu sempre faço 
interconsulta com a fisioterapeuta, depende do paciente, não é todo paciente 
com dor crônica que você vai passar para ela, a clínica tem grupo de reabilitar 
então você fala com ela para falar tem um paciente assim, você crê que eu 
posso colocar no grupo reabilitar de membros inferiores, não sei depende das 
dores do paciente e aí falamos... Aqui tem academia carioca você tem várias 
coisas para... Se você tem uma suspeita de uma hérnia de disco aí você tem 
que solicitar uma TC, pode ser que o paciente tenha que fazer uma cirurgia... 
(Médico 8) 
 

Já o médico 7 relatou encaminhamento para o ortopedista, inclusive para que 

o ortopedista indique qual a fisioterapia correta para determinado paciente. Ele 

demonstrou não ter conhecimento sobre os tratamentos realizados pela fisioterapia 

para cada caso e nem discutir este assunto com o fisioterapeuta. 

...em caso de alguma dúvida faço encaminhamento para algum ortopedista 

para que ele faça uma avaliação do paciente e avaliar a terapêutica, que tipo 

de fisioterapia como tratamento dele também (Médico 7) 
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Quadro 9: Tipo de exames solicitados por médicos, enfermeiros e fisioterapeuta 

da CFOE e os critérios por eles utilizados para os quadros de lombalgias 

 

    Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa empírica 2015/2016. 

 

Exames 

solicitados 

Raios X Ultrassonografia Tomografia 

Computadorizada 

Ressonância 

Magnética 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

utilizados 

1.Queixa de queda 

2.Quando a dor 

aguda não melhora 

com o tratamento 

com anti-

inflamatório 

3.O raio X não é 

indicado para dor 

muscular 

4.História clínica do 

paciente com uma 

lombalgia crônica 

ou aguda de difícil 

tratamento  

5.Para o 

diagnóstico 

diferencial 

6.Não pede raio X 

não consegue 

identificar a origem 

da dor lombar por 

este exame 

7.Observar algum 
tipo de 
encurtamento, 
algum tipo de 
deformidade dos 
espaços 
intervertebrais 

8.Espondilolistese;  
retificação de 
coluna lombar; 
osteoartrose, osso 
envelhecido, 

1.Queixa de dor 

crônica para 

avaliar a 

articulação 

1.Quando o paciente 

está com algum 

problema que não 

melhorou se solicita 

um exame de maior 

complexidade   

 

2.Não pede muito 

para não abusar de 

exames de alto custo. 

 

1.Queixa relacionada 

a problemas 

neurológicos 

2.Quando não é 

possível fechar um 

diagnóstico mesmo já 

tendo pedido todos 

os outros exames 

3.Quando o paciente 

está com algum 

problema que não 

melhorou  se solicita 

um exame de maior 

complexidade   

4.Não pede muito 

para não abusar de 

exames de alto custo. 

5.Precisa de boa 

justificativa devido ao 

alto custo do exame e 

a espera é grande 
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Categoria: tratamento 

Vamos aqui abordar o tratamento do médico e do psicólogo e fazer algumas 

considerações relevantes dos enfermeiros, pois o tratamento do fisioterapeuta será 

apontado quando tratarmos dos grupos terapêuticos. 

 

 Medicamentos e terapias mais utilizados na clínica 

Os medicamentos mais prescritos pelos médicos são anti-inflamatórios, 

analgésicos, esteroides, e alguns prescrevem vitamina B6 como um tratamento 

complementar para os casos de inflamação do nervo ciático. De uma maneira geral, 

porém, os médicos relataram que a maioria dos usuários da CFOE são hipertensos, 

e que, por isso, não prescrevem anti-inflamatórios durante muito tempo, porque os 

anti-inflamatórios podem alterar os níveis pressóricos sanguíneos.  

Dois médicos disseram usar drogas específicas para os usuários que apresentam 

dor crônica, um deles assim se pronunciou: 

Aí a gente passa para as drogas mais ligadas a dor crônica, carbamazepina, 
o diazepam, amitriptilina. Eu fiz o curso de dor crônica no fundão e trato, eu 
gosto muito, uso muito aqui a carbamazepina, uso muito a amitriprilina e tem 

uma boa resposta (Médico 4) 

     O médico 4 sugeriu que os outros médicos façam capacitação em terapia da dor 

crônica para qualificar o atendimento.  

...esse médico tem que ser capacitado para a prescrição de anti-inflamatórios, 
de analgésicos e de relaxante muscular e terapia da dor crônica, e nessa 
terapia da dor crônica abrir um leque de terapia alternativa (Médico 4). 

 

     Um fato que chama atenção na CFOE é que os médicos usam creme de arnica e 

garra-do-diabo, medicamentos fitoterápicos. Um médico faz trabalho com técnicas 

alternativas, auriculoterapia, auriculoacupuntura e outros. 

Uso muito, creme de arnica gosto muito, aqui a gente tem a garra–do-diabo 
que eu também gosto muito, funciona para alguns pacientes não são para 
todos, tem paciente que não usa nem anti-inflamatório mais e nem relaxante 
muscular, só usa mesmo a garra-do-diabo; uso auriculoterapia e uso 
tratamento com stiper de quartzo rosa com função de analgesia, 
magnetoterapia e auriculoacunpuntura. Uso pouco (os alopáticos) até porque 
a gente, não tem muitos aqui, ou é o bom e velho diclofenaco, o ibuprofeno, 
ele não tem uma ação muito analgésica, ele é anti-inflamatório, e na parte 
lombar é analgésica, então é o bom e velho diclofenaco (Médico 4) 

Assim como o médico 4, o fisioterapeuta percebe que os usuários que 

participam do grupo de dor crônica, reduzem o uso de anti-inflamatórios. 
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Percebo muito, muito mesmo. Nas entrevistas que eu faço de tempo em 
tempo para renovar a ficha eu percebo que eles diminuíram os anti-
inflamatórios e os analgésicos. Principalmente os de lombalgia, quando o 
paciente tem além da lombalgia uma hérnia discal aí já é um pouquinho mais 
difícil, mas mesmo assim já tenho uma diminuição muito grande da dor e do 
uso de medicação (Fisioterapeuta do NASF). 

Outros médicos, porém, disseram não observar redução do uso de anti-

inflamatórios pelos pacientes da CFOE, ao contrário, ou o uso se mantém, ou 

aumenta. 

A entrevista do farmacêutico confirmou as falas acima quanto ao uso de 

fitoterápicos. Segundo o mesmo, os médicos e enfermeiros da CFOE prescrevem o 

creme de arnica, o creme de erva-baleeira e a garra-do-diabo, muito embora, alguns 

profissionais tenham ainda resistência em prescrevê-los.  

Os fitoterápicos têm boa saída da farmácia em função do grupo de dor crônica 

conduzido pelo fisioterapeuta, ele usa os cremes de arnica e de erva-baleeira na 

Clínica e pede para os pacientes usarem em domicílio. 

O farmacêutico relatou também que o consumo de anti-inflamatórios e de 

medicamentos controlados é alto, e se mantém o mesmo desde que ele iniciou o seu 

trabalho. A dispensa de medicamentos controlados no mês de novembro de 2015 foi 

de quase 600 receitas, sendo os ansiolíticos em torno de 40%. A prescrição de 

benzodiazepínicos também foi elevada. 

Segundo o Ministério da Saúde (2013), os benzodiazepínicos são os neurolépticos 

mais prescritos no Brasil, colocando o país no topo do ranking dos países que mais 

os consome. Os usuários imploram por renovação de receitas a médicos contrariados 

em fazê-lo. Enfrentar esta pandemia (dada a cronicidade das altas taxas de uso) deve 

ser tomada como uma responsabilidade compartilhada. 

O médico 3 demonstrou preocupação com a prescrição dos medicamentos de 

uso psiquiátrico, relatou que solicita apoio do psicólogo do NASF para os casos em 

que pode haver necessidade do medicamento.  

Não receito. Eu não gosto muito de prescrever esses medicamentos, ..., eu 
peço sempre antes ao paciente para avaliar qualquer questão, 
independentemente de ser dor, eu peço sempre ele para avaliar primeiro com 
a Andreia (psicóloga),... Aí até de vez em quando eu prescrevo um, mas antes 
eu peço para ver uma consulta com a Andrea. Inicialmente eu solicito uma 
avaliação dela, a partir de uma avaliação dela, ela solicita uma consulta 
conjunta comigo (Médico 3).  
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Embora solicite apoio da psicóloga, ficou claro em seu discurso que o mesmo 

pede avaliação individual da profissional, e é ela quem demanda a consulta conjunta.  

Tesser e Norman (2009) ressaltam que o trabalho interdisciplinar na ESF tende 

a ser um aliado na prevenção quaternária, porque facilita a descentralização do 

cuidado, que deixa de ser apenas do médico (e medicalizante), e cria possibilidades 

de intervenções mais saudáveis. 

Como disse Peduzzi (2007), é importante reconhecer o trabalho do outro. E 

diríamos mais, é preciso se ver, observar a falta que existe em cada formação 

profissional, para garantir uma comunicação interprofissional efetiva, que resguarde a 

saúde das pessoas que procuram ajuda da ESF. O trabalho multiprofissional 

fragmentado em “equipes agrupamento” tende à medicalização pelo gap que produz 

no cuidado não contínuo e não integral. 

 

 Tabela 2: Descrição dos medicamentos alopáticos e fitoterápicos prescritos 

pelos médicos da CFOE e as terapias alternativas  

 Fonte: elaboração própria a partir dos dados empíricos, 2015/2016. 

 

Os enfermeiros não podem prescrever medicação para lombalgias e dores 

crônicas, mas orientam o uso correto dos anti-inflamatórios, alertam sobre os perigos 

do uso prolongado, e, quando acham necessário, pedem a algum médico para 

prescrevê-los. Eles orientam compressas frias e quentes, bem como, o manejo 

postural adequado. 
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Ao analisar os discursos dos enfermeiros, verifica-se que os mesmos procuram 

bastante o apoio da fisioterapia do NASF e dos médicos. Nem todos os enfermeiros 

da CFOE possuem conhecimento técnico para os cuidados dos pacientes com 

lombalgias, alguns nem chegaram a detalhar a sua conduta, relataram buscar logo 

ajuda dos médicos e do fisioterapeuta. Um enfermeiro, inclusive, não prescreve 

nenhuma terapia para o paciente, nem termoterapia. Outro enfermeiro, no entanto, 

demonstrou preparo para solucionar os casos que chegam primeiro para ele, e que 

faz triagem detalhada antes de encaminhá-los para o médico.  

    O enfermeiro 3 abordou a importância da ergonomia no trabalho para seus 

pacientes, mas esbarra em dificuldades de execução por parte dos usuários. 

Melhor correção postural, a gente orienta a questão da ergonomia né? 
Postura em cadeira, tem muitas pessoas que trabalham em construção civil, 
carregam muito peso, então sobrecarrega a questão da cervical, lombar, 
então a gente incentiva assim, o exercício de alongamento antes de começar 
a trabalhar, o alongamento pós atividade, tentar fazer uma atividade física 
para o fortalecimento de musculatura, a gente tenta ver também qual é a 
realidade do paciente, não adianta a gente dar uma orientação que não vai 
ser viável (Enfermeiro 3). 

 
O enfermeiro 7 descreveu sua dificuldade na hora de direcionar o paciente com 

lombalgia para o tratamento em grupo na Unidade. Segundo ele, existe uma cultura 

na população, perpetuada pela mídia, para o atendimento centrado no papel do 

médico e individual.  

...eles querem SISREG, eles querem SISREG, eles querem ser 
encaminhados para o ortopedista, eles querem ser encaminhados para o 
fisioterapeuta individual para ser feito individualmente (Enfermeiro 7). 

Os serviços de saúde sempre foram caracterizados por um modelo tecnicista, 

hospitalocêntrico, medicalocêntrico e orientado para a reabilitação (ANDRADE et all, 

2012). A população está acostumada com serviços fragmentados por especialidades, 

mudar esta cultura, por meio da ESF, levará algum tempo. 

As formações em humanas parecem abordar o ser humano de maneira mais 

completa considerando os aspectos biopsicossociais, e a psicologia é uma destas 

formações. A conexão do tratamento psicológico com as lombalgias e dores crônicas 

associadas a conteúdos emocionais e subjetivos foram descritas no discurso do 

psicólogo. 

O mesmo relatou que já tratou usuários com dor crônica e lombalgia associadas a 

problemas de saúde mental. As questões identificadas pelo psicólogo foram 



114 
 

depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e um dependente químico 

que tinha dor crônica e dor lombar. 

Os pacientes com associação de transtornos psicológicos e com dores corporais 

permanecem muito tensos e os grupos de atividade física, de uma maneira geral, 

contribuem para melhora do paciente e também para receber alta da psicologia. 

O psicólogo tem um grupo de mulheres denominado “Colcha de Retalhos” no qual 

trabalha com a terapia através da fala e também com técnicas respiratórias que, 

segundo o mesmo, servem para melhorar o equilíbrio emocional.  

É bem recorrente, hoje mesmo teve os grupos das mulheres e uma eu já 
encaminhei, tem dor crônica. Eu acho que elas ficam muito tensas com 
aquela situação da depressão, é uma turbulência de emoções dentro delas, 
e muitas pessoas não aceitam o quadro delas, principalmente os familiares e 
amigos e isso acaba agravando o quadro, e elas ficam muito tensas, aí o 
corpo começa a dar sintomas de algumas dores e elas vão deixando, 
deixando, deixando...Tem uma que ela teve fibromialgia, ela estava comigo, 
daí ela falou assim para mim: eu já estou em alta, eu disse: já?! Ela disse: já 
porque eu encaminhei para a Flávia e ela faz a fisioterapia uma vez por 
semana, então já melhorou muito, então o quadro dela, a fisionomia dela 
psicológica já está uma outra pessoa, ela faz atividade, ela faz a zumba, ela 
faz a fisio, então ela conseguiu através da atividade corporal mexer com a 
parte dela mental, psicológica (Psicólogo do NASF). 

 

As usuárias que participam do “Colcha de Retalhos” transitam entre o grupo de 

dor crônica e a academia carioca, existe boa integração entre os profissionais do 

NASF no sentido de promover uma atenção que vise à integralidade.   

O psicólogo relatou duas técnicas indicadas para pessoas com dor crônica, o 

relaxamento, que aplica durante o grupo, e a Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC), que não utiliza. Glick e Marcus (2014) e Pimenta (2001) defendem o uso da 

TCC, que pode envolver tanto a família quanto o usuário com dor crônica no 

tratamento das pessoas com dores crônicas.  

Conforme Campos (1997), o apoio matricial pretende fomentar uma cultura 

organizacional centrada nas contribuições criativas dos sujeitos, em oposição ao 

corporativismo e à alienação dos profissionais quanto ao resultado de seu trabalho. 

Para isso, é preciso criar, interagir e estar disposto a encontrar novas soluções, novas 

estradas adaptadas a cada situação de saúde a ser enfrentada em equipe. 

  

Categoria: Redes de Atenção à Saúde 

Os casos de lombalgias e de dores crônicas, que são referenciados para a 

atenção secundária via SISREG pelos médicos, vão para ortopedia, reumatologia, 
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neurologia e fisioterapia. Eles encaminham os pacientes nas seguintes situações: pós-

trauma; pós-cirúrgico; hérnia discal; fratura de quadril; fratura de braço; escoliose; 

espondilolistese; casos crônicos, que apesar do tratamento não melhoram; dor 

refratária à medicação disponível na Unidade; doença crônica; dor crônica que já 

recebeu muito tratamento, muito acompanhamento, e já foi avaliado pelo ortopedista, 

sem melhora; casos que evoluem para cirurgia; casos que o fisioterapeuta do NASF 

avalia que necessita fazer tratamento ambulatorial; solicitações prévias do 

ortopedista; paciente hipertenso que não pode ou não deve tomar o anti-inflamatório. 

Como descrito acima, o fisioterapeuta utiliza a escala analógica de dor (EVA) como 

parâmetro em sua avaliação, e absorve na CFOE pessoas com um nível de dor até 5 

na escala. Quando o grau de dor é muito elevado, ele encaminha o usuário para a 

atenção secundária. Os pacientes que, embora não tenham um nível de dor elevado, 

não conseguem ficar no chão, em colchonetes, também são por ele encaminhados. 

Existem referências de ambulatórios de fisioterapia no Bairro de Realengo que não 

dependem do SISREG: o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Universidade 

Castelo Branco (UCB), ambos com fila de espera para fisioterapia, o que tem feito 

com que os pacientes não sejam absorvidos nas Universidades, e os mesmos retorne 

para a CFOE. O fisioterapeuta atribuiu o elevado número de grupos e de participantes 

nesses grupos, também em função dessa dificuldade. 

O fisioterapeuta tem autonomia para solicitar encaminhamentos para esses dois 

locais, sem precisar do carimbo do médico. 

Sobre as dificuldade e facilidades na utilização da rede de atenção à saúde 

(RAS) por meio do sistema de regulação (SISREG), as respostas foram variadas no 

que se refere ao acesso aos serviços de ortopedia e de fisioterapia. O SISREG 

apareceu nos discursos como imprevisível em relação ao tempo de espera para 

fisioterapia e para ortopedia, o que aponta para desigualdade do acesso. 

Entre os entrevistados 37,5% relataram dificuldades para conseguir vagas para 

fisioterapia e para ortopedia. Já 37,5% disseram o contrário, ou seja, que não têm 

dificuldades para conseguir vagas para fisioterapia e para ortopedia. Não houve 

consenso nos discursos quanto à especialidade que demora mais, se ortopedia ou 

fisioterapia, cada médico tem uma opinião. Um médico é o regulador da Unidade, e 

disse não ter dificuldades por este motivo, outro não considerou a demora como uma 
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dificuldade; 12,5% responderam que é imprevisível, às vezes a vaga sai rápido, às 

vezes não; 12,5% não responderam.  

Os médicos pedem a fisioterapia junto com a ortopedia porque sabem que o 

ortopedista irá solicitar fisioterapia, e, para não correr o risco de demorar a vaga para 

a fisioterapia, têm essa conduta. A vaga para fisioterapia sai muitas vezes antes da 

consulta do ortopedista, o que pode configurar uma incoerência. 

Outro ponto abordado foi que muitas vezes se consegue a vaga para 

fisioterapia, mas a primeira sessão só é realizada muito depois, dois meses ou três 

meses depois, e o fisioterapeuta inúmeras vezes tem que acolher o paciente até sair 

a vaga, a falta de uma rede eficiente pode levar à substituição do ambulatório pelo 

NASF. 

É o tempo de fila de espera que quem tá com dor não quer esperar...Não faz 
ou é acolhido aqui no grupo, os que dá ela acolhe, que é muita gente e é uma 
fisioterapeuta só, né? E agora com a carga horária diminuída... (Enfermeiro 
6). 

O médico 8 demonstrou relevante interação com o fisioterapeuta do NASF na 

atenção aos pacientes com dores crônicas e lombalgias, e que usufrui bastante do 

apoio matricial da fisioterapia no que tange ao encaminhamento para atenção 

secundária. Explica que os encaminhamentos quando discutidos com o fisioterapeuta 

do NASF são mais qualificados porque o paciente é levado ao tratamento 

fisioterapêutico correto. 

 
Fisioterapia não manda para o SISREG, tem uma fisioterapeuta, o NASF 
acompanha a gente na reunião de equipe, ele participa na reunião de equipe 
e aí são marcados todos os casos que nós precisamos consultar com ele, aí 
são marcadas as consultas, a consultas em conjunto, a equipe com o NASF, 
nunca sozinho e a fisioterapeuta aí fala para a gente o que você vai fazer. Se 
ela considera que o paciente tem que ser encaminhado para outro lugar, ela 
já fala com a gente e aí aqui na clínica não tem este aparelho que ele precisa 
para ser reabilitado, então ele tem que ser encaminhado para outro lugar, e 
fala sempre para qual lugar mandar o paciente. Sempre em conjunto, nunca 
sozinho. A pessoa já vai direcionada e já sabe o que vai fazer... sai muito 
rápido e sai quase sempre para aqui pertinho, o SASE. Ortopedia demora um 
pouquinho mais, dependente do quadro do paciente... O NASF é muito 
aberto, na hora. Você tem reunião de equipe uma vez por mês, mas se você 
antes você precisa, você fala com ele e ele já vê na agenda. É muito bom, 
esse NASF é muito bom (Médico 8).  

 

O médico 4 enfatizou a importância do encaminhamento correto e do relato 

adequado para aprovação do caso em questão pelo médico regulador. O médico 1 

relata a limitação do profissional de uma área diferente da reabilitação para inserir o 
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histórico de cada caso no SISREG, sugere que os profissionais de diferentes áreas 

tenham uma senha do SISREG para encaminhar os pacientes. Também sugere uma 

ação conjunta dos profissionais de cada área para qualificar os encaminhamentos. 

...então a reabilitação e a fisioterapia do SISREG, o NASF orienta a gente 
encaminhar mas não tem aquela comunicação entre eles, assim... mas a 
Flavia não tem senha de SISREG, a Flavia é uma fisioterapeuta ela pode ter 
uma senha de SISREG para lançar um paciente para uma fisioterapia, uma 
reabilitação de acordo com a avaliação dela lá embaixo. O SISREG tem 
fisioterapia, psicoterapia, psicopedagogo e quem pede é somente o médico 
e o enfermeiro. Por que não poderia? Fazer pedido pelo SISREG para 
fisioterapia porque eu não to vendo tudo, né? Nenhum médico consegue ver 
tudo às vezes até porque as solicitações, gera uma historinha, essa historinha 
teria maior qualidade se fosse feita por um fisioterapeuta, por um psicólogo, 
por outra pessoa. Precisava de uma ação conjunta para as solicitações via 
SISREG para as atenções secundária e terciária. Às vezes a minha avaliação 
de encaminhar aquele paciente não há necessidade também, eu possa pegar 
uma vaga que não tem necessidade, mesmo com a avaliação médica 
(Médico 1). 

Segundo as portarias e cadernos que regem o NASF, o mesmo deve colaborar 

para a otimização do funcionamento das redes de atenção à saúde (RAS), 

qualificando o direcionamento do que não pode ser resolvido na AB e reduzindo a 

prática de encaminhamento do que é desnecessário (BRASIL, 2011). 

Não existem ainda muitos relatos no Brasil sobre a participação do 

fisioterapeuta na regulação das filas de espera para a atenção secundária. Um 

exemplo, porém, foi descrito por Riella et all (2013) no Munícipio de Florianópolis, no 

qual a gestão convocou os fisioterapeutas para iniciar uma mudança no modelo 

assistencial. Dentre as propostas estavam a qualificação da fila de espera com a 

microrregulação dos encaminhamentos realizada pelos fisioterapeutas (RIELLA et all, 

2013). 

A gestão também efetivou, no Município, a integração entre os níveis de 

atenção primário e secundário e desde 2011, a fila de espera apresentou uma redução 

de 14% e as inserções de solicitações no SISREG diminuíram de 5,7 para 2,2 

encaminhamentos por ESF ao mês (RIELLA et all, 2013). 

 Todo esse processo ocorreu após a inserção do fisioterapeuta na APS, que 

ampliou o escopo das ações e aumentou o grau de resolubilidade deste nível de 

atenção, diminuindo a sobrecarga na média complexidade (RIELLA et all, 2013).  
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EIXO 2: Apoio do NASF 

Capacitação para trabalhar com o apoio matricial 

 Perguntamos aos médicos e enfermeiros se eles foram capacitados para 

trabalhar com a metodologia do apoio matricial. Mais da metade dos profissionais da 

eSF de CFOE receberam capacitação ou algum tipo de informação sobre o 

matriciamento, por meio de cursos introdutórios (que se recebe quando se entra na 

Unidade), embora muitos tenham revelado que obtiveram conhecimento superficial. 

Entre os médicos entrevistados, 62,5% foram capacitados para trabalhar com a 

metodologia do apoio matricial e 37,5% não.  

 

Quadro 10: Percentual de médicos da CFOE capacitados para trabalhar 

com a metodologia do apoio matricial 

 

SIM 

 

NÃO 

 

62,5% 

 

37,5% 

      Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa empírica, 2015/2016 

 

Dentre os enfermeiros 57,5% tiveram capacitação para trabalhar com a 

metodologia do apoio matricial e 42,85% não. 

 

Quadro 11: Percentual de enfermeiros da CFOE capacitados para 

trabalhar com a metodologia do apoio matricial 

 

SIM 

 

NÃO 

 

57,15% 

 

42,85% 

      Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa empírica, 2015/2016 

 

A maioria dos médicos e mais da metade dos enfermeiros tiveram capacitação 

para trabalhar com o apoio matricial. No entanto, observamos ao longo das entrevistas 

que este treinamento não foi suficiente para a plena prática desta técnica de trabalho.  
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Quanto ao NASF, embora tenham a função de matriciar as eSF, o fisioterapeuta e 

o farmacêutico não receberam capacitação para trabalhar com o método de apoio 

matricial, apenas o psicólogo. Dos componentes do NASF entrevistados, 33% tiveram 

capacitação para trabalhar com a metodologia do apoio matricial e 77% não. 

 

Quadro 12: Percentual de integrantes do NASF da CFOE entrevistados 

capacitados para trabalhar com a metodologia do apoio matricial 

 

SIM 

 

NÃO 

 

33 % 

 

77% 

                        Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa empírica, 2015/2016 

 

Todos os médicos e enfermeiros demonstraram satisfação em ter o apoio do NASF. 

Explicaram que são atendidos prontamente pelo NASF quando precisam, 

consideraram o NASF acessível e resolutivo, descreveram que o NASF atua em 

conjunto e que faz atividades na comunidade e na CFOE. 

Abaixo a descrição do fisioterapeuta quanto ao relacionamento eSF/NASF. 

A gente tem uma excelente relação com as equipes, isso facilita muito 
também, a gente tem reunião permanente de quinze em quinze dias com 
cada equipe (Fisioterapeuta do NASF).  

 

Nos relatos em geral ficou muito claro que tanto os médicos e enfermeiros, quanto 

os profissionais do NASF entrevistados, estão bastante satisfeitos com o 

relacionamento no trabalho. 

    Contudo, os integrantes da eSF também perceberam algumas deficiências: os 

enfermeiros relataram problemas em relação à rotatividade de profissionais do NASF, 

à redução da carga horária do fisioterapeuta de quarenta horas para trinta horas, e à 

diferença de horários entre os próprios profissionais do NASF, uns são vinte horas, 

outros trinta horas e outros quarenta horas. 

O discurso do enfermeiro 7 demonstra a insatisfação com a falta de resolução 

de um caso de sua equipe que teve a participação do NASF, que vem se arrastando 
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e que ficou fragilizado com a troca do assistente social. O profissional anterior 

trabalhava quarenta horas, e o atual apenas vinte horas. 

...quando nós tínhamos uma assistente social que saiu daqui, foi esquecido 
pelo NASF, então fica a equipe sozinha com esse problema, entendeu? 
Algumas vezes eu fui lá com a nova assistente social, uma única vez, mas 
isso já vai fazer mais de um ano. Continua as crianças fora da escola, 
continua ela sem certidão de nascimento, o mais novo nasceu agora, nasceu 
em 2014, está até hoje sem certidão de nascimento e a gente não consegue 
prosseguir (Enfermeiro 7). 

     A terceirização dos recursos humanos em saúde flexibilizou os vínculos 

trabalhistas e colocou em um mesmo ambiente diferente profissionais com 

remuneração e cargas horárias diversas. Os profissionais podem se desligar do 

serviço a qualquer momento (ANDREAZZI e BRAVO, 2013). Muitos entrevistados 

comentaram que a saída e entrada de profissionais na CFOE prejudica o andamento 

do trabalho em equipe. 

      O médico 3 e o enfermeiro 5 reconheceram a limitação de cada profissional para 

atuar nos diferentes casos, e a importância de um trabalho complementar do NASF. 

...o NASF é uma área de um complemento importante em relação a diversos 
campos nossos porque vão ter coisas que não é só o enfermeiro e o médico 
que vão resolver, nós precisaremos de um apoio da psicologia, da 
fisioterapia, da fonoaudiologia, atua como um complemento que ajuda com 
isso auxilia muito nas reabilitações, no como lidar com o paciente, assim algo 
bastante importante durante os atendimentos (Médico 3). 
 
O papel do NASF é importantíssimo, né? ... é fundamental, sabe por quê? Eu 
tenho a minha vivência como enfermeira, mas nada como você pedir a 
opinião da nutricionista, da assistente social, do psicólogo, que na verdade o 
enfermeiro tem que ter esta visão ampla, mas a gente precisa do profissional 
(Enfermeiro 5) 

 

     Peduzzi (2001) referiu que nenhum profissional tem obrigação de saber tudo e 

conhecer todas as técnicas a serem aplicadas, mas é preciso interagir para otimizar 

as condutas em saúde. Evitar relações fragmentadas e hierarquizadas e buscar um 

projeto assistencial comum, para caracterizar a atenção integral. 

     O médico 4 nos dá uma importante visão comparativa de sua experiência em duas 

áreas programáticas diversas do Rio de Janeiro, ressalta a diferença no acesso ao 

trabalho do NASF na CFOE, disponível de maneira permanente, e um outro NASF, 

dividido entre muitas clínicas. 

 ...agora quando o NASF pega, por exemplo, 3 clínicas como era o nosso 
caso, já fica mais difícil porque ele só vai de quinze em quinze dias, então 
aquele grupo não vai funcionar toda semana, na verdade a tua equipe que 
tem que formar e tá praticando isso dentro da unidade. O NASF daqui é um 
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NASF atuante eu não posso reclamar, fisioterapia, fonoaudiologia foram as 
que eu mais precisei e assim tive uma resposta muito boa. Na 3.3 era mais 
complicado porque a gente não tem dentro da unidade tem que aguardar 
(Médico 4). 
 

Araújo (2015) desenvolveu pesquisa na A.P 5.1 por meio de entrevistas com 

os fisioterapeutas do NASF. Verificou que, em cem por cento das falas, a carga horária 

de 20 horas dos fisioterapeutas, atendendo a duas clínicas, foi considerada pelos 

mesmos como insuficiente para realizar um trabalho de qualidade, enquanto que, para 

os profissionais com maior carga horária, 40 horas, o tempo foi considerado mais 

produtivo. Como o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO) só permite ao fisioterapeuta cumprir a carga horária de 30 horas, Araújo 

sugeriu que os contratos da OS fossem estabelecidos neste molde. 

 

Categoria: consulta compartilhada  

A consulta compartilhada é considerada um importante instrumento para o 

apoio matricial, por ser um espaço privilegiado para a troca de saberes e de educação 

permanente, permitindo um proveito de experiências para todos os profissionais 

envolvidos (FITTIPALDI, ROMANO e BARROS, 2015). Por isso, questionamos os 

médicos e os enfermeiros sobre qual seria a contribuição do fisioterapeuta do NASF 

em uma consulta compartilhada para os portadores de lombalgias e de dores crônicas.

 Todos os médicos e enfermeiros acharam que seria válida a participação do 

fisioterapeuta na consulta conjunta, para que o mesmo orientasse exercícios e 

posturas, que consideraram como um conhecimento técnico próprio da fisioterapia. 

Nenhum dos profissionais disse ter agenda para consulta compartilhada, quando 

acontecem, são marcadas de acordo com a disponibilidade dos profissionais e do 

paciente. Nos discursos observou-se que são realizadas poucas consultas conjuntas 

para casos de lombalgia e de dor crônica.  

 
 Acho que seria válido ensinando o paciente algumas coisas para o seu 
cotidiano, para ele no seu cotidiano não sentir tanta dor, como levantar da 
cama, sentar numa cadeira, eu acho que valeria a pena para ajudar nesse 
aspecto. E avaliar também as vezes um paciente que tem alguma lesão, por 
exemplo, teve um trauma e perdeu o tônus muscular, eu acho importante, a 
primeira abordagem, o fisioterapeuta junto, ajudaria sim, cadeirante, ele fica 
sentado, né? Se ele não for ativo, se ele for ativo é diferente. Não tem uma 
programação de fazer uma consulta compartilhada. Não consigo programar 
(Médico 1) 
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Curiosamente, apesar de todos os médicos terem falado que o fisioterapeuta 

poderia contribuir em uma consulta compartilhada ensinando exercícios para os 

pacientes, o fisioterapeuta encontra barreiras importantes para realizar tal prática, e a 

fisioterapia torna-se um serviço para direcionar o paciente. Não existe um ambiente 

de aprendizagem mútua, isso está sobrecarregando o fisioterapeuta, que absorve 

casos desnecessários. 

Não é tão fácil, eu acho que é uma das categorias mais difíceis, porque até 
quando eles estão em consulta conjunta eles tão e não tão, tão ali, mas tão 
fazendo outras coisas. Mesmo em uma interconsulta é mais para discutir o 
que pode ser feito pelo paciente aonde ele pode ser inserido. Eu não percebo, 
na grande maioria, um interesse de querer aprender um pouco, quais 
exercícios eles mesmos podem ensinar para o paciente. Não sei se isso traz 
para eles uma maior demanda, então eles preferem não aprender tanto, tipo 
toma que o filho é teu. Eu consigo aprender, nessa questão de passar o 
conhecimento deles eu não vejo problema nenhum, eu vejo problema se eu 
quiser passar um pouco do meu. Poxa tem exercícios simples que 
podem ser ensinados pelo próprio médico para que de repente não 
cause um problema futuro, mas isso aí acho que eles não estão muito 
abertos. Mas eles são abertos para falar sobre o caso para mudar alguma 
conduta, mas para eu passar como se faz algum exercício simples para 
o paciente, que de repente poderia não estar chegando, isso eu tenho 
dificuldade (Fisioterapeuta do NASF). 

 

Os problemas são discutidos, principalmente, em reuniões de equipe através 

de discussões de caso.  

...minhas consultas são poucas eles não chamam tanto e a gente discute 
mais nas reuniões de equipe. Eu acredito que o motivo seja porque assim 
hoje os profissionais da atenção básica estão com as agendas superlotadas 
e se ele fosse fazer uma consulta conjunta, numa consulta individual que ele 
gastaria vinte minutos em uma consulta conjunta ele vai gastar trinta de 
repente. Então isso para a agenda dele é um fator complicante porque se ele 
tem que atender vinte em um turno da manhã, ele vai se atrasar e de repente 
não vai almoçar e de repente vai se enrolar com a agenda da tarde, então eu 
acredito que seja por isso, ele prefere discutir ali (Fisioterapeuta do NASF). 

 

      O fisioterapeuta afirma que, em geral, é solicitado para consultas conjuntas 

referentes aos menores com síndromes ortopédicas, mas não para casos de 

lombalgias. O mesmo atribui esse fato às dificuldades que os profissionais das 

equipes têm para avaliar tais quadros, o que determina a necessidade de apoio do 

especialista. Ele nos conta a única experiência de consulta conjunta referente à 

lombalgia que teve na CFOE. 

Já fiz uma consulta conjunta com a equipe sobre pessoa com lombalgia, a 
médica era uma médica super boa e na verdade ela me chamou para 
estimular o paciente a fazer exercício, para falar o quanto a fisioterapia e os 
exercícios terapêuticos iriam melhorar o quadro dele. Na verdade, foi mais 
uma consulta para apresentar, era um paciente que tinha algumas 
resistências em vir para cá para a Unidade, achava que a clínica não 
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funcionava, enfim, e aí a gente foi e eu dei as orientações, falei dos exercícios, 
falei da importância, foi um paciente que veio e que ficou um tempo, que teve 
assim, uma melhora muito boa, e, inclusive assim, eu consegui até dar alta 
para ele. Foi uma experiência muito rica a troca de experiências 
(Fisioterapeuta do NASF). 

   

      Conforme assinalam Malta e Merhy (2010), a vinculação e responsabilização 

do cuidador pelo usuário é essencial na proposta de um cuidado integral, ela é 

garantida pela formação de vínculo entre o cuidador (profissional de saúde) e o 

cuidado (paciente), e coloca o usuário no centro da proposta, como protagonista de 

sua saúde. 

       As diretrizes clínicas são compartilhadas entre a equipe de referência e a equipe 

de apoio matricial com o objetivo de ampliar a clínica e suas possibilidades de solução 

para os problemas encontrados, bem como, de evitar a alienação do trabalhador em 

relação aos resultados de seu trabalho (CAMPOS E DOMITTI, 2007). 

De acordo com o fisioterapeuta, os enfermeiros são, em sua maioria, mais 

dispostos à aprendizagem do que os médicos, mas suas agendas são muito lotadas, 

o que dificulta a realização de consultas conjuntas. O profissional relatou que há 

enfermeiros que já atenderam trinta e dois pacientes em um turno, e, isto, 

praticamente, impossibilita um tempo melhor e maior de consulta, necessário para a 

discussão do caso, diagnóstico e orientação para o tratamento.  

O psicólogo do NASF tem a mesma visão que o fisioterapeuta em relação à 

disponibilidade para consulta compartilhada, ou seja, o enfermeiro tem mais 

desimpedimento do que o médico. E explica que a consulta compartilhada é mais 

comum no cotidiano da psicologia do que no da fisioterapia. Segundo o mesmo, isso 

ocorre porque a saúde mental é vista pelos outros profissionais como uma outra área 

da saúde, sobre a qual não têm domínio. 

É perceptível no discurso dos enfermeiros e dos médicos que a consulta 

compartilhada com o fisioterapeuta não é uma prática comum na CFOE. Os 

profissionais relataram mais visitas domiciliares compartilhadas do que consultas 

conjuntas no consultório. Ao serem indagados sobre consulta compartilhada com o 

fisioterapeuta do NASF, falaram sobre a reunião do NASF e também sobre 

experiências com o psicólogo e com o nutricionista, não existindo rotina para consulta 

conjunta com os membros do NASF.  

Os trabalhos de Araújo (2015) e Marenco (2015) a respeito da atuação dos 

fisioterapeutas do NASF no Município do Rio de Janeiro confirmaram o que colhemos 
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na CFOE. Ambos apontaram como baixa a frequência de consultas compartilhadas, 

e demonstraram que as visitas domiciliares com a eSF, ao contrário, são muito 

comuns. 

Fittipaldi, Romano e Barros (2015) explicam que o matriciamento é, ainda, um 

processo em construção. Ao entrevistar os profissionais da eSF a respeito de sua 

prática em conjunto com o NASF, notaram que alguns profissionais não entendiam 

como compartilhar saberes durante as consultas conjuntas, e não utilizavam seus 

conhecimentos e habilidades durante as consultas. 

O médico 8, no entanto, nos fala sobre visitas domiciliares conjuntas com o 

fisioterapeuta aos pacientes com sequelas de AVE, tendo avaliado inúmeros com a 

participação do mesmo. Ele tem entendimento sobre a função pedagógica do 

matriciamento e quanto à sua responsabilidade, em relação ao paciente, como o 

médico da equipe.  A seguir o relato deste médico sobre o aprendizado que adquiriu 

com a fisioterapeuta e como o aplica em seu cotidiano.  

Muitos exercícios! Quando estamos na consulta aí ela fala para o paciente 
quais exercícios ela pode fazer em casa, então quando já eu estou com o 
paciente na sala, passo remédio e já falo para ele o que pode fazer em casa 
é sim porque é para aprender a consulta em conjunto não é só para você 
passar, se não para você receber e aprender, porque já esse paciente não 
vai passar por ela, e aí eu vou resolver o problema sozinha entendeu? Você 
vai fazer isto: vai botar compressa de água gelada, vai fazer este exercício 
porque já vi que em outro paciente deu resultado então já sei que dá certo e 
já falo para o paciente porque é para isso, o matriciamento é para isso para 
você aprender, matriciamento não é só passar para ele, é também para você 
aprender, para que quando você tem um lugar que não tenha um 
matriciamento você saber o que vai fazer, o que pode acontecer. 
Matriciamento não é só para eu passar o problema para a fisioterapeuta 
porque o paciente continua sendo de você, o paciente é de você, você não 
pode passar o paciente, a já ele está com a fisioterapeuta e foi, não, esse 
paciente é de você, você tem que saber o que está fazendo e se dá certo ou 
não (Médico 8). 

 

O médico 4 também se mostrou disposto a aprender em serviço e incorpora em 

sua prática a vertente pedagógica do matriciamento. 

Para Campos e Domitti (2007) o apoio matricial deve atuar em duas vertentes: 

fornecer apoio técnico pedagógico e retaguarda clínica assistencial. A linha 

pedagógica está relacionada à educação permanente, abrangendo as questões 

geradas no contexto do trabalho, é a aprendizagem que acontece no cotidiano das 

pessoas e das organizações (AMESTOY et all, 2007). Visa contribuir para as 

transformações dos processos de trabalho, para a melhoria da qualidade dos serviços 

e para a equidade no acesso à saúde (RIBEIRO e MOTTA, 2005).  
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 O fisioterapeuta aponta o valor que percebe na consulta conjunta como fonte 

de aprendizagem para os profissionais. 

As interconsultas também são muito interessantes, só que eu acho que as 
consultas conjuntas seria mais rico porque, da mesma forma que você ta 
instruindo, que você tá falando com o paciente, o próprio profissional também 
está absorvendo isso. E já na interconsulta a gente não consegue discutir 
muito os exercícios a gente fala do paciente (Fisioterapeuta do NASF). 

 

Peduzzi (2011) considera que a educação e o trabalho conformam práticas 

sociais articuladas e entende que a educação é parte do trabalho. O trabalho em 

saúde e a educação no trabalho estão constituídos com uma dupla dimensão: a ação 

instrumental e a intersubjetividade. O arcabouço técnico-científico fundamenta a ação 

instrumental, e a intersubjetividade é uma dimensão presente no trabalho, na qual os 

sujeitos podem configurar práticas comunicativas. Como interação social, o trabalho 

alude à ação comunicativa, intersubjetiva, e envolve trabalhadores, gerentes, gestores 

e usuários na busca de entendimento e coordenação das ações. 

A educação permanente em saúde é realizada no âmbito do trabalho e tem por 

objetivo a reflexão sobre este processo, considerando as necessidades de saúde dos 

usuários/população. Propõe a integração dos processos educativos de trabalhadores 

às experiências cotidianas dos serviços, à tomada das práticas concretas como fonte 

de conhecimento, à concepção de trabalhadores da saúde como agentes críticos e 

reflexivos, capazes de propor ações alternativas para a solução de problemas 

(PEDUZZI, 2011). 

Na atenção primária à saúde (APS) o foco são as necessidades de saúde da 

população, a busca da integralidade e o desenvolvimento de espaços de interação 

nos processos de trabalho em saúde. A APS deve ser uma construção coletiva, 

concebida no encontro entre os diferentes sujeitos implicados na produção dos 

cuidados à saúde (PEDUZZI, 2011).  

O médico 2 opina que a participação do fisioterapeuta na consulta poderia 

aumentar a aderência do paciente ao tratamento. 

Na verdade, eu acho que o interessante é que ele ajude a orientar junto com 
você o paciente, pode dar dicas de coisas que o paciente pode fazer até em 
casa, algum exercício, ...orientações que são específicas da esfera de vocês. 
O clinico geral tenta dar conta de tudo, mas isso é uma especialidade, tem 
algo específico. Aí tem coisas que são muito importantes que ele pode dar 
dica que o paciente fica com mais aderência ao tratamento (Médico 2).  
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A produção do cuidado deve incluir o usuário do serviço, a clínica ampliada e 

compartilhada centrada nas necessidades do usuário e no estímulo à sua autonomia. 

Por isto, a importância da adesão do paciente ao tratamento. 

 A falta de um trabalho visando a integralidade da atenção de modo aprofundado 

apareceu em todas as entrevistas. Por exemplo, o farmacêutico revelou que tem 

dificuldade para a integração com as equipes em função da demanda elevada na 

farmácia.  

Não interajo porque é muita demanda, é muita planilha, então eu tenho que 
ficar muito restrita, a gente tem muito problema de pessoal mesmo, de RH, ... 
então assim tempo é um inimigo, é mais por isso porque eu gostaria de estar 
inserida em várias coisas aqui da Unidade, mas infelizmente até agora não 
consegui espaço porque é muita coisa (Farmacêutico do NASF). 

 

Embora o farmacêutico esteja envolvido na complexa atenção à saúde dos 

doentes crônicos, ele atua apenas por meio da atenção farmacêutica no momento da 

dispensação, explicando aos usuários como usar os medicamentos, desenhando, 

inclusive, quando necessário, revelando os efeitos colaterais recorrentes, a posologia, 

a possibilidade de dependência, dentre outras orientações. Suas atividades, porém, 

são restritas à farmácia, não acontecendo em consultas conjuntas. 

Fittipaldi, Romano e Barros (2015) e Araújo (2015) também encontraram em sua 

pesquisa o excesso de atribuições, as agendas lotadas, as cobranças de metas e de 

indicadores, como elementos que estariam dificultando o olhar ampliado para a 

produção da integralidade do cuidado.  

Na entrevista com o psicólogo, o mesmo observou que a tendência dos 

profissionais da saúde é ver o paciente de forma compartimentada, rotulando-o em 

um quadro psiquiátrico, sem considerá-lo em sua totalidade, e que o encaminhamento 

continua sendo uma prática na CFOE. 

Já realizei consulta compartilhada sobre pessoa com dor crônica ou com 
lombalgia. É engraçado que o próprio profissional...já olha tipo assim, a é 
depressão, então descarta outras coisas... já acha que é psiquiátrico, precisa 
de uma psicóloga, um psiquiatra e ponto, não vê como um todo. Eu tento 
sempre trabalhar com o médico e com o enfermeiro, tudo bem ela tá com 
uma depressão, mas ela também tá com uma dor, né? Dor lombar, uma dor 
crônica, então a gente tem que ver esse lado o que a gente pode estar 
fazendo, né? Então assim eu tento abrir um pouquinho o olhar deles para ver 
o paciente como um todo, não só vê o paciente a psicologia, a psiquiatria e 
ponto mandar. A tendência é encaminhar (Psicólogo do NASF) 
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 O psicólogo ressaltou que a tendência é sempre encaminhar e reproduzir a 

prática medicalizante, que ele precisa muitas vezes “forçar” a consulta compartilhada 

para não fragmentar a atenção. 

Fittipaldi, Romano e Barros (2015) encontraram, em suas entrevistas sobre o 

apoio matricial, o predomínio do modelo biomédico influenciando enormemente a 

prática. Segundo os participantes, a prática do apoio matricial dentro da unidade de 

saúde, mesmo sendo por meio da consulta compartilhada, reforçava o olhar sobre a 

doença, e não sobre o sujeito. 

 

Categoria: interconsulta 

Neste trabalho estamos usando o termo interconsulta para caracterizar a 

discussão de caso sem a presença do paciente. Com relação à interconsulta, a 

pesquisa demonstrou que esta prática é comum na CFOE. O fisioterapeuta relatou 

que faz muitas interconsultas com os diversos profissionais sobre o tema lombalgias 

e dores crônicas, mas nem tantas com os médicos. Atribuiu importância à 

interconsulta por julgar que esta ferramenta ajuda a dinamizar a grande demanda que 

existe na CFOE para as equipes e para o NASF.  

O médico 1 considerou que a interconsulta contribui para a elaboração do 

diagnóstico, e relata o desenvolvimento de planos terapêuticos conjuntos antes da 

visita domiciliar. 

Eu gosto de consulta compartilhada e interconsulta porque apoia no 
diagnóstico, ajuda a fazer um diagnóstico mais certo do paciente, aprendo 
também algumas coisas que a gente não tem domínio então auxilia bastante 
no diagnóstico. E também a gente faz o plano terapêutico, né? Isso a gente 
faz muito com o NASF senta muito para conversar antes da VD, cada um faz 
a sua avaliação do seu trabalho e depois a gente sempre faz o planejamento 
para aquele paciente. Já fizemos muito bastante aqui, com todas as 
categorias do NASF. Geralmente vão tudo em conjunto, elas vão sempre 
juntas (Médico 1). 

 

 Segundo Campos (2003), a ação multiprofissional torna a clínica mais segura 

e assertiva, e minimiza os riscos e insucessos dos tratamentos na saúde. 

Um aspecto relevante que apareceu no discurso dos médicos da eSF (clínico 

geral) foi a necessidade de matriciamento por meio da interconsulta, mas por outros 

profissionais médicos do NASF, como o psiquiatra.  

...interconsulta com outro especialista aqui é, por exemplo, com o psiquiatra 
porque é o que mais temos na mão, tem outros centros de saúde que tem 
dermatologista, tem outras especialidades, aqui a gente não tem isso, ...mas 
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aí a gente conta com isso sim, a gente pode saber que é matriciado, tem um 
psiquiatra que dá conta das clínicas. Quando a gente tem algum problema a 
gente tem o telefone do Bruno, ele avisa o dia que vai vir, a gente vê os casos 
a serem consultados com ele e a gente vai junto com o paciente (Médico 2) 

 

O matriciamento por meio da interconsulta, considerado pelos médicos, 

apareceu, em sua maioria, voltado para o diagnóstico e tratamento psiquiátricos.   

Quanto aos outros membros do NASF, a maior parte dos médicos prefere 

interconsultas e consultas conjuntas com o psicólogo e com o nutricionista. O médico 

7 nunca realizou interconsulta com o fisioterapeuta, embora considere a interconsulta 

como eficiente. 

Sim, com os mesmos profissionais, quase todas as interconsultas são 
com a psicóloga (Médico 7). 

 

A formação dos profissionais de saúde ainda é fragmentada, focada na doença e 

na reabilitação (CARVALHO e CECCIM, 2012). O fisioterapeuta, em particular, 

sempre esteve, em sua prática, ligado à atenção secundária e terciária, tornando-se 

extremamente identificado com a vertente curativa da atenção à saúde 

(DELIBERATO, 2002). É possível que a falta de interação durante a produção do 

cuidado entre as eSF e o fisioterapeuta do NASF, seja também consequência destes 

fatores. 

Por outro lado, como disse Peduzzi (2007), não é possível construir um trabalho 

em equipe integrada sem algum grau de disponibilidade de seus membros. O 

reconhecimento dos diferentes papéis profissionais na equipe, e a percepção a 

respeito da interdependência e complementaridade entre as diversas especialidades 

de saúde, é condição primordial para a construção de ações integrais. 

As opiniões dos enfermeiros sobre interconsulta foram variadas, alguns 

relataram realizar muitas interconsultas com a fisioterapia, outros mostraram que não 

têm retorno dos pacientes que estão fazendo os grupos de fisioterapia do NASF. A 

dificuldade encontrada por alguns profissionais para realização de interconsulta com 

o fisioterapeuta foi explicada, novamente, como falta de tempo em função do excesso 

de demanda.  

Não a gente só recebe o paciente e passa logo para a fisioterapia, agora 
esse retorno, sobre o paciente, a gente também não tem esse retorno. Eu sei 
que ali ele é consultado e dentro da fisioterapia, agora a gente não tem 
resposta: ... Isso é devido a muita demanda, a gente não para! ...ela fica um 
pouco mais difícil eu sei que nós encaminhamos para o NASF e o NASF está 
fazendo tudo por aquele paciente, mas essa resposta a gente não tem no 
nosso dia (Enfermeiro 2). 
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Na pesquisa de Fittipaldi, Romano e Barros (2015), os entrevistados também 

disseram que o excesso de atribuições estava limitando a interação eSF/NASF em 

função do longo tempo que o matriciamento poderia demandar.  

O enfermeiro 4 tem uma visão oposta ao do enfermeiro 2, disse que o NASF 

oferece retorno sobre os pacientes de sua equipe. 

Sim, é o que eu te falei, na questão da interconsulta os meus pacientes assim 
de dor lombar eu encaminho vai lá no NASF, a gente tem isso aberto eu 
não preciso estar agendando, ele passou na minha consulta no mesmo dia 
ele vai lá e fala com a fisioterapeuta. Depois ela vem e me dá aquele paciente 
que você mandou eu indiquei alguma atividade, ou eu mandei ele vim no 
grupo ou eu marquei uma consulta tal dia, você pode? Para fazer a 
interconsulta (Enfermeiro 4). 

  

 O relato a seguir exalta o aproveitamento de espaços coletivos direcionados 

para outros agravos que acontecem por meio de trabalho conjunto entre o enfermeiro 

e o fisioterapeuta do NASF, a importância de atuar no território com vistas à 

integralidade. 

Já tive oportunidade de fazer interconsulta para paciente com dor lombar 
porque a nossa fisioterapeuta daqui ela faz parte do grupo do pé diabético, e 
eu sou a responsável do pé diabético junto com ela, então a gente aproveita 
também, só de sentar ela já tá falando a postura. Eu e ela sim, tivemos de um 
paciente da minha equipe, que ela até pediu para encaminhar ele para o 
fisiatra porque só ela não vai resolver, porque a coluna dele é completamente 
torta, torta, torta! Ele tem até um lado maior do que o outro, quer dizer, ele 
precisa do fisiatra, aí ela falou não é só eu e você não, tem que ter o fisiatra. 
E é novo, ele tem 18 anos (Enfermeiro 5) 

 

 Posteriormente, este mesmo enfermeiro explicou como aquela oportunidade foi 

pedagógica, e como contribuiu para a aplicação em seu atendimento, mesmo ele 

sendo especialista em enfermagem do trabalho. 

Contribuiu que eu peguei a ajuda dela, né? Que eu posso indicar para os 
próximos pacientes que vêm, eu posso indicar da postura, evitar pegar peso, 
andar de forma reta, sentar de forma reta, a questão do peso que ele tem que 
equilibrar o peso. Eu já tinha uma noção por causa da enfermagem do 
trabalho, mas eu aprendi com ela (Enfermeiro 5). 
 

...É ótima (a interconsulta) porque a gente consegue ver o paciente... olhar 
integral (Enfermeiro 3). 

 

Observa-se uma variação de comportamento entre os profissionais da eSF em 

relação ao uso das ferramentas do apoio matricial, que é vivenciado na CFOE entre o 

NASF e as equipes de acordo com a disponibilidade de cada enfermeiro ou médico. 
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Isto ocorre provavelmente, porque, conforme Feuerwerker (2005), a produção dos 

atos em saúde opera, normalmente, com algum grau de autonomia dos trabalhadores, 

abrindo possibilidades para estratégias de trabalho diferenciadas. 

Do mesmo modo, encontramos contradições entre as pesquisas que 

consultamos, por exemplo, Araújo (2015) descreveu que o número de interconsultas 

entre os fisioterapeutas do NASF com a eSF na A.P 5.1 era baixo, já Marenco (2015) 

observou, assim como nós, que os fisioterapeutas do NASF do Rio de Janeiro 

realizavam, na maioria das vezes, interconsultas com as eSF vinculadas. 

De qualquer maneira, as lombalgias e dores crônicas não foram consideradas 

pela eSF como um importante desafio para gerar interconsultas, mesmo que o 

fisioterapeuta tenha relatado que as faz bastante. 

 

Categoria: reunião de equipe eSF/NASF 

 A reunião entre eSF e NASF apareceu, em todos os discursos, como o ponto 

alto para a troca de informações entre os profissionais. Quase todos descreveram o 

espaço da reunião como o momento de planejamento das ações com o NASF e 

também para a discussão dos casos, bem como, para a elaboração de projetos 

terapêuticos singulares (PTS). Os assuntos discutidos nestas reuniões envolvem, 

normalmente, questões complexas e muito raramente casos de pessoas com 

lombalgias e dores crônicas. 

Se não me engano é uma vez por mês o NASF vem a nossa reunião e aí a 
gente já se prepara os nossos pacientezinhos num papelzinho para passar 
para eles. A gente espera ansiosamente porque é a reunião que a gente vai 
discutir o que que a gente vai fazer, vai começar a abordar os pacientes 
problemáticos, os psiquiátricos, os que precisam da avaliação da 
fisioterapeuta, os que tiveram AVC, a gente sempre tem alguns probleminhas, 
né? Até sociais também, né? ... É assim para dar o suporte porque eu sei 
que é muita gente e tem aquela coisa de ter que passar um paciente por cada 
vez (Médico 1).  

  

O discurso acima foi o único em que um profissional da eSF utilizou a palavra 

suporte, o que confirma a importância dessas reuniões para a garantia do apoio 

matricial na CFOE. 

Araújo (2015), também verificou que as reuniões eram consideradas o espaço 

coletivo de maior contato entre os fisioterapeutas da A.P 5.1 e a eSF. As reuniões 

abordavam temas como apoio matricial, discussão de casos clínicos e propostas para 
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o PTS. Em nosso estudo a discussão de casos clínicos e as propostas para o PTS 

consistiram, também, no núcleo central das reuniões eSF/NASF. 

O médico 2 destacou a reunião como o momento de estudar casos que a 

equipe deseja priorizar longe da urgência do dia a dia. 

Eu acho interessante porque aí a gente já, no dia reunião, a gente leva 
sinalizado e significado os casos que a gente precisa prontinho, sim porque 
geralmente aqui tudo chega para ontem, entendeu? A gente leva o caso 
daquele obeso que precisa ser avaliado pelo nutricionista, assistente social, 
porque a gente tem muito risco social na área... a gente programa leva um 
cronograma, se é que vai fazer uma consulta, se vai fazer uma visita 
domiciliar, mas tudo isso fica pactuado na reunião do grupo de trabalho, né? 
(Médico 2). 

 

 O médico 7 revela a sua necessidade de discutir os casos que ele não 

consegue resolver, casos que considera mais complexos, como aqueles de pessoas 

com problemas psicológicos e obesos.  

...estou assistindo, por exemplo, algum tipo de paciente que tenha algum tipo 
de problema psicológico, aí nessa reunião eu aproveito, a gente faz um 
intercâmbio de critério com a psicóloga, comigo, faço uma avaliação do 
paciente, falo para ela que preciso de ajuda dela para definir o diagnóstico e 
acompanhamento do paciente, a nutricionista também, pacientes que são 
obesos, que foram avaliados pelo endocrinologista, que não tem uma boa 
resposta que continua com esse problema, aí ela fala passa para mim o nome 
desse paciente aí ela fala bota o nome dele no grupo, ela faz um grupo aqui 
de obesidade ...o obeso é muito difícil, mas aí para mim é muito bom nesse 
ponto (Médico 7). 

 

Uma exceção foi verificada no discurso do médico 3, que não percebe a reunião 

de sua equipe e a reunião eSF/NASF como sendo uma responsabilidade sua, e sim 

do enfermeiro da equipe. O mesmo considera as consultas individuais como 

prioridade e realiza encaminhamentos escritos para o psicóloga, seu trabalho parece 

bastante fragmentado. 

 

A enfermeira nas reuniões, assim, nas reuniões pelo fato de eu, eu costumo 
deixar isso mais a cargo, a enfermeira vai poder te dar informações mais ricas 
quanto a isso...Mas assim é uma apresentação dos casos, os ACS informam 
quais são os pacientes que estão tendo algum tipo de problemas novos, a 
equipe do NASF questiona sobre a evolução dos pacientes que já fizeram 
consultas. Reunião é uma questão assim um pouco...eu deixo um pouco mais 
com a enfermeira, eu na reunião, mas tendo atendimento às vezes eu acabo 
tendo prioridade em relação ao atendimento. Nas reuniões em geral eu estou 
presente, mas eu deixo os encargos mais focados com a enfermeira. Na 
verdade, quando que entrei eu tinha muito, tadinha da Andreia (psicóloga) ela 
sofreu muito porque eu faço encaminhamento via papel para o NASF aí eu 
peço para depois entregarem. Porque tem casos que eu quero uma avaliação 
direta dela aí eu do o papel para ela avaliar (Médico 3). 
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Não parece claro para o médico 3 qual o seu papel na ESF, assim como o dos 

outros profissionais. A ESF deve coordenar a integralidade em seus vários aspectos, 

incluindo o manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias, 

trabalhando sempre de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, 

integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações (BRASIL, 2011). 

De acordo com Fittipaldi, Romano e Barros (2015) a percepção sobre o papel 

que cada profissional desempenha, como cada um se relaciona com o outro e com o 

processo de trabalho, é central para a construção da agenda cotidiana de trabalho.  

O enfermeiro 1 tem uma visão bem mais precisa sobre a proposta de atenção 

integral determinada pela PNAB (2011); segundo ele, na reunião eSF/NASF é 

importante implicar todos os profissionais nas ações voltadas para o usuário, ele 

destaca a importância da participação do ACS. 

...claro que a gente tenta juntar os casos para a reunião de equipe, porque se 
não fica meio perdido se você for parando no corredor e passando 
informação, mas acontece de ter um caso importante que a gente não possa 
esperar a próxima reunião de equipe ou calhar que o fisioterapeuta não possa 
vir na reunião de equipe, aí a gente consegue ter acesso antes. A gente tenta 
priorizar a reunião por causa dos ACS, a gente tenta abranger o paciente 
como um todo, o papel do enfermeiro, do médico, do ACS, o que o ACS pode 
ver, a gente consegue, tentar resolver, ... (Enfermeiro 1). 

 

O enfermeiro 2 explica que faz uma reunião semanal com sua equipe durante 

duas horas, na qual discute o processo de trabalho. Refere que a presença do NASF 

nessa reunião exige tempo para a discussão dos casos, tempo que é insuficiente. 

Afirma que, apesar de ocorrerem as reuniões eSF/NASF rotineiramente, existe 

dificuldade nas informações de retorno sobre o paciente que foi atendido pelo NASF 

em função da grande demanda. 

...aí é passado o paciente aí essa informação que a gente chama de 
contramão a gente não tem, e aqui o seguinte, aqui a Clínica da Família era 
muito desacreditada, mas só que isso mudou, conforme a nossa gerência, 
ele é fácil de trabalho, e é muita gente aqui, não tem essa do paciente vir e 
receber um não, o paciente é sempre atendido, a demanda é muito, sempre 
você vai ver Olímpia Esteves com muita gente (Enfermeiro 2). 

 

O enfermeiro 8 apontou a redução da carga horária do fisioterapeuta do NASF 

de quarenta horas para trinta horas, e o atendimento dos profissionais do NASF em 

mais de uma clínica como fatores que estão dificultando o acompanhamento dos 

casos, o que já tinha sido indicado por alguns médicos.  
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...dividiu a Flávia (fisioterapeuta) também, ...a educadora física que era só 
daqui, passou a ser daqui e de outra unidade, então o que a gente tinha que 
era nossa base forte, ficou mais solta porque ela tem pouquíssimo tempo, e 
o pouco tempo que elas têm elas têm que dar conta dor grupos, aí como é 
que faz para assistir as equipes? Ela tá 30 horas aqui (Enfermeiro 7). 

 

 Da mesma forma, Araújo (2015) observou que a carga horária diminuída foi um 

dos fatores que contribuiu para dificuldade na elaboração do cuidado de acordo com 

a legislação vigente para o NASF.  

A opinião do fisioterapeuta é diferente, segundo o mesmo, o NASF oferece retorno 

dos casos para as equipes em cerca de 80% dos pacientes atendidos por ele, o que 

acontece nas reuniões de equipe. O NASF possui um caderno só para estas reuniões, 

informam para quais usuários deram alta, se o paciente compareceu aos encontros 

marcados, e, se o mesmo não veio, o ACS é incentivado a fazer busca ativa.  

O enfermeiro 2 exaltou a importância do encontro em reunião para contemplar 

as expectativas da equipe em relação ao NASF, e o esclarecimento, pelo NASF, sobre 

qual o seu papel para cada caso. Ao contrário de outros, considerou a reunião 

resolutiva, mas também argumentou sobre a restrição de tempo para ampliar a 

discussão dos casos, e revelou que, por isso, priorizam os mais complexos. A nosso 

ver é uma boa saída para a CFOE. 

...Bom porque a gente consegue passar os dois lados, o lado da Estratégia, 
a visão da Estratégia, né? Quais são as nossas demandas em relação ao 
NASF, e o NASF em contraposição também dá a posição dele, o que ele 
pode contribuir para cada caso, para cada paciente, para qual demanda do 
território, se precisa ir no território fazer alguma intervenção se não precisa. 
É resolutiva... a gente traz o estudo do caso do paciente para a reunião, são 
os pacientes mais problemáticos que demandam um olhar mais atento ... 
normalmente sempre tem demanda de algum paciente específico, nunca dá 
para a gente ampliar o olhar para outra coisa que a gente gostaria de fazer, 
é mais difícil, normalmente é algo específico. (Enfermeiro 3). 

 

 O enfermeiro 4 relatou que tem cinco mil pessoas sob sua responsabilidade, o 

que poderia comprometer o serviço, já que o excesso de demanda levaria ao 

esquecimento dos casos. Mas como a reunião eSF/NASF acontece regularmente, as 

situações importantes são sempre abordadas. Ele também falou sobre a qualificação 

dos encaminhamentos para fisioterapia durante as discussões nas reuniões de 

equipe. E contrariando outros discursos... 

Várias vezes na reunião discutimos caso de dor lombar crônica e dor crônica 
na reunião. É aquilo que eu te falei, os SISREGS chegam para gente, quando 
os SISREGS vão chegando, nem eu nem o médico a gente vai introduzindo 
principalmente para, existe muita lombalgia pedindo por fisioterapia, pedindo 
ortopedista, eu separo, elas avaliam, tem avaliação do especialista. Ela vai 
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falar esse aqui não tem como vai ter que encaminhar ele para a sessão de 
fisioterapia ou para o ortopedista então já me dá essa resposta, ...esse aqui 
eu posso fazer, marca com ele a data dele é tal dia, ... esse aqui você bota 
no grupo porque existe vários grupos na unidade, existe grupo de dor crônica, 
então a gente tem esse encaminhamento dentro mesmo da unidade 
(Enfermeiro 4). 

 

 O enfermeiro 5 destacou a discussão de cada caso para indicação do melhor 

acompanhamento para os usuários, considerou a reunião resolutiva e produtiva. E ao 

final, falou que na própria reunião de equipe o fisioterapeuta orienta quais exercícios 

devem ser feitos com o paciente. 

É resolutiva, produtiva, ela acontece geralmente de quinze em quinze 
dias o NASF participando, aí a gente separa os casos e aí passa pro 
NASF e a gente em equipe tenta resolver o que a gente pode indicar para 
aquele caso. A gente tem uma paciente mesmo, que ela é... tetraplégica, que 
ela ficou após uma cirurgia de acidente automobilístico. Flávia já foi até na 
casa dela junto comigo, agora já tá começando a movimentar mais, só que 
ela não mexe da cintura para baixo, ... a gente já tá conseguindo colocar ela 
em pé segurando na barra, porque ela faz fisioterapia particular, ela precisa 
de muito estímulo, ela faz fisioterapia também particular. Durante a reunião 
de equipe essa paciente mesmo, sobre massagear a mão com a bolinha, 
sentar, passar da cama para cadeira (Enfermeiro 5). 

 

 Um ponto relevante na fala do enfermeiro 5 está no fato da paciente 

tetraplégica, por ele citada, precisar de muito estímulo, e, por isso, as orientações 

conjuntas do enfermeiro e do fisioterapeuta do NASF, somadas ao tratamento 

domiciliar, estão levando a resultados satisfatórios. O discurso revela a educação 

permanente em saúde que aconteceu durante a reunião de equipe e no atendimento 

conjunto. 

 Os discursos em relação ao grau de resolubilidade das reuniões de equipe não 

convergem, a maioria diz que sim, são eficazes, outros que não. Em todo caso é 

preciso haver um entendimento claro a respeito da lógica do apoio matricial, cuja 

principal função é desenvolver uma cultura organizacional que valorize as 

contribuições criativas dos sujeitos, em oposição ao corporativismo e à alienação dos 

profissionais quanto ao resultado de seu trabalho (CAMPOS, 1997).  

As diretrizes clínicas e sanitárias compartilhadas conformam, ao mesmo tempo, 

arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho, cujo objetivo 

é ampliar a clínica e suas possibilidades de solução para os problemas encontrados 

(CAMPOS E DOMITTI, 2007). É isto que os profissionais da ESF precisam ter como 

objetivo comum. 

Segundo o fisioterapeuta, é a partir da reunião que surgem casos novos, é o 

espaço no qual se discute a conduta ideal para cada paciente ou família, quando se 
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aprofunda a história clínica do paciente, e se problematizam as questões que 

envolvem a vida dos usuários.  

Sim muito rico...é legal porque a própria equipe vai dando conta disso, vai 
absorvendo este conceito também, e ela mesma vai dando a ideia se é 
interessante no grupo, se é interessante visita, se é interessante somente 
uma orientação, eu acho que eles já vão pegando o ritmo e vão absorvendo 
também os grupos que a gente tem, o trabalho do NASF mesmo eu acho 
que é na reunião de equipe (Fisioterapeuta do NASF). 

  

De acordo com o relato do fisioterapeuta, essa discussão permite que as 

equipes tenham um momento para refletir sobre a maneira como têm direcionado seus 

pacientes para o grupo de dor crônica, caracterizando-o como um serviço de 

fisioterapia à parte na clínica, e possibilita a pactuação e a responsabilização pelo 

tratamento do usuário entre as equipes e o NASF, sendo um espaço fundamental para 

o exercício do matriciamento na CFOE. 

 
Surgem casos de lombalgia e dor crônica, mas aí eles já vêm com uma ideia 
do grupo, também eles já sabem que tem, e aí a gente começa a discutir além 
das lombalgias, a história clínica do paciente, isso é bacana.  Se ele tem 
condições de ser inserido no grupo ou não, se ele já fez algum tipo de 
tratamento, a discussão fica rica também porque a gente desmembra para 
várias situações. Eu faço interconsulta na reunião o tempo inteiro 
(Fisioterapeuta do NASF). 

 

Para Merhy (2002), o trabalho em saúde é sempre coletivo, e está inserido em 

um universo de pactuações permeado por sujeitos, que envolve tanto a gestão, quanto 

as equipes, sendo sempre o produto resultante de conflitos e ajustes. A atividade em 

saúde é centrada no trabalho vivo em ato, podendo ser mais ou menos criativo, a 

depender do direcionamento de suas ações, se apontadas para o trabalho vivo, ou 

para o trabalho morto, prescritivo e centrado na medicalização (FRANCO e MERHY, 

2012).   

 

Categoria: grupos terapêuticos  

As práticas grupais constituem importante recurso no cuidado aos usuários da 

Atenção Básica, além de metas terapêuticas específicas, como alívio de sintomas e 

melhora na situação de sofrimento. Os grupos terapêuticos agregam objetivos como 

o aumento do conhecimento sobre a situação-problema e do autocuidado (BRASIL, 

2010, 2014). 

De acordo com o Ministério da Saúde, os grupos estruturados de forma sistemática 

devem ser apoiados pelo NASF e desenvolvidos em conjunto com as eSF (BRASIL, 
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2014). Na CFOE, porém, o NASF tem grupos de diversos tipos que conduz de maneira 

independente, apesar de apoiar a eSF nos grupos que as equipes coordenam. 

O fisioterapeuta da CFOE administra os seguintes grupos: Dor Crônica; Reabilitar 

1; Reabilitar 2; Grupo de Tabagismo e Grupo de Reabilitação de Membros Superiores. 

O Reabilitar 1 é um grupo direcionado aos portadores de sequela de acidente vascular 

encefálico (AVE), que precisam adquirir equilíbrio, força e coordenação. O Reabilitar 

2 é composto por portadores de sequela de AVE, que já estão há mais tempo fazendo 

exercícios, e, que, portanto, já adquiriram habilidades para realizar atividades mais 

complexas.  

No grupo de Membros Superiores o fisioterapeuta absorve fraturas de rádio, pós 

cirúrgicos, pacientes que foram imobilizados, problemas no ombro. Ele direciona estes 

pacientes para o ambulatório apenas quando observa a necessidade de eletroterapia.   

Dentre as trinta horas que o fisioterapeuta permanece na Unidade, um turno de 

seis horas é usado para tais grupos. O grupo de dor crônica é o tratamento oferecido 

pelo fisioterapeuta do NASF para os portadores de lombalgias crônicas e dores 

musculoesqueléticas. O grupo conta com a participação do estágio em fisioterapia do 

IFRJ. Neste grupo, ele utiliza técnicas de alongamento global, de contração muscular 

isométrica e isotônica, de contração excêntrica, de reeducação postural e de 

conscientização corporal. 

O fisioterapeuta abordou a importância do grupo de dor crônica na atenção 

básica no sentido de desafogar o ambulatório, principalmente para aqueles pacientes 

que não precisam do atendimento na atenção secundária. Explicou que existem 

dificuldades para conseguir vaga nos ambulatórios de fisioterapia. Os 

estabelecimentos estão longe do território da CFOE, o que dificulta o acesso dos 

usuários ao serviço. 

Eu acho fantástica a proposta de grupos para dor crônica e lombalgias, eu só 
preciso me concentrar na questão da alta, de conseguir dar alta. Mas eu acho 
muito bom, porque primeiro você diminui os encaminhamentos a nível 
secundário, que estão gritantes, eu acho que é legal você diminuir a fila de 
espera, enfim. Fora que você da conta aqui, são coisas simples que dá para... 
e você tenta reeducar a população no sentido de empoderar eles para o 
autocuidado, eles precisam se responsabilizar desse autocuidado, as 
pessoas também precisam ter responsabilidade quanto a isso, elas querem 
melhorar, mas também não querem ter implicação com seu tratamento 
(Fisioterapeuta do NASF). 
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A PNAB (2011) tem, como uma de suas diretrizes, estimular a participação dos 

usuários no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, a 

organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no 

exercício da autonomia do usuário. Os grupos são boas oportunidades para incentivar 

a responsabilização dos usuários por sua saúde.  

De acordo com Bispo (2013), os grupos são espaços de exercícios coletivos que 

ultrapassam a terapia apenas física, configuram-se em tratamentos de questões 

subjetivas relacionadas com a dor crônica.  Apesar do potente efeito terapêutico dos 

grupos, consideramos que o fisioterapeuta da CFOE absorve muitas patologias 

diferentes, o mesmo revelou que tem dificuldade em dar alta para os seus usuários. 

Isto confirma o precário acesso da população a serviços de saúde da região, já 

explanado no cenário desta pesquisa. 

Todos os enfermeiros e médicos disseram que muito de seus usuários participam 

do grupo de dor crônica coordenado pelo fisioterapeuta do NASF, e alguns 

comentaram que os pacientes diminuem o uso de medicamentos ao realizarem 

práticas corporais.   

Sim, ... A medida que vão fazendo e começando a fisioterapia, vão 
melhorando e não estão precisando do uso de medicamentos, melhoram 
muito com a fisioterapeuta, todas essas doenças, incluindo a hipertensão e a 
diabetes, tudo isso melhora à medida que o paciente começa a fazer 
exercício (Médico 5). 

 

A opinião do médico 7 não concorda com a do médico 5, ele nos oferece um 

depoimento compatível com as flutuações de uma patologia crônica, com momentos 

de melhora e depois de piora e a dificuldade para retirar os anti-inflamatórios. 

Para falar a verdade não consigo olhar, eles continuam, eles têm uma 
melhoria um tempo, entendeu? Aí voltam de novo com a crise, eles já deixam 
de assistir os grupos porque não vêm um resultado positivo, eles estão 
procurando uma cura total que não existe, infelizmente esses pacientes têm 
um tipo de doença aí que é crônica, sabe? E por isso eu gosto de falar, de 
orientar o paciente que tem um tipo de doença que é crônica que vai ficar 
com este problema para toda a vida, que precisam fazer alguma alternativa 
que não só com o remédio vai resolver, aí aproveito e encaminho eles para 
esse grupo. Tem um resultado positivo, mas assim resolutivo não, mas ajuda 
(Médico 7). 

 

 Um médico criou um grupo de terapias alternativas para tratar os pacientes com 

dores crônicas. A motivação e a trajetória do médico foram justamente a 

medicalização em excesso das pessoas com dor na coluna. 
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Foi um grupo que foi criado porque eu vi a necessidade de... prescrição 
exageradamente de anti-inflamatório e analgésico, eu tinha aí uma gama de 
umas vinte e cinco receitas de tylex, codeína, tramal, eu “pô pera aí o que 
que está acontecendo, não é possível, ah porque é muita dor na coluna muita 
dor na coluna muita dor na coluna”? Aí na época a Simone fazia auriculo... aí 
eu falei “caraca vamos montar um grupo para ver se melhora para ver se a 
gente consegue desmamar esse pessoal do anti-inflamatório” aí a Simone 
me deu alguns pontos, aí eu fui fazer um curso no Hospital de Ipanema dois 
finais de semana foi um curso maravilhoso. Para o médico que acredita tem 
muita serventia. Acabei o curso e montei o grupo... O grupo de auriculo é uma 
vez por semana” (Médico 4).  

 

 O médico 3 atribuiu a melhora dos pacientes e a diminuição do uso de anti-

inflamatórios ao trabalho desenvolvido na Academia Carioca que favoreceu a perda 

de peso e a redução das dores em pessoas idosas. 

...mas eu observo uma diminuição sim, principalmente das causas vinculadas 
com a obesidade, o excesso de peso. Pela perda de peso inicial, uma melhora 
em relação à qualidade de vida, um acesso, como tem bastante idosos eu 
também vinculo isso com uma interação maior, não ficar só em casa, a 
pessoa tende a ficar um pouco sair um pouco mais, interagir um pouco mais, 
fazer mais atividade físicas, melhora a dor, melhora a qualidade de vida, 
acaba deixando de ter. De todos os pacientes que estão fazendo academia 
carioca que fizeram as condutas, acredito que uns 60%, 70 %. Até bem 
otimista (Médico 3). 

 

Para o Ministério da Saúde (2014), o trabalho grupal deve ser pensado como 

espaços que propiciem socialização, integração, apoio psíquico, trocas de 

experiências e de saberes.  

 Para o psicólogo do NASF, a dor corporal pode refletir uma questão psicológica 

e emocional. 

...quando a boca não fala, o corpo fala, ...muitas pessoas com um quadro de 
depressão elas veem algumas questões com relação à dor no corpo, dor 
crônica... por não colocar para fora aquela emoção, o corpo começa a colocar 
para fora, o corpo começa a falar (Psicólogo do NASF). 

 

O psicólogo relatou que tem uma parceria com o fisioterapeuta e com o professor 

de educação física, encaminha as pessoas que têm dor crônica para a atividade física 

e para o grupo de dor crônica. 

O médico 4, que coordena também um grupo de dor crônica e faz uso de terapia 

alternativa, relata retirada importante dos medicamentos.  

Muito muito muito mesmo, até por conta do material que é usado você 
consegue ver a melhora do paciente porque você trabalha com cristal 
ionizado, você trabalha com esfera de ouro, esfera de aço inoxidável, com a 
agulhinha mesmo que é para auriculoacupuntura e mocha bustão magneto 
terapia e o stiper, então a gente dá para trabalhar o paciente como um todo, 
eles não perdem uma sessão.  Não não ninguém usa vai tirando (Médico 4). 
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O médico 4 demonstrou durante toda a sua entrevista que o conceito de 

prevenção quaternária, mesmo que ele não o tenha relatado, está inserido em sua 

pratica, já que tal concepção refere-se à prevenção do excesso de medicalização e 

engloba a maneira como se produz a terapêutica (JAMOULLE, 2014). Abrange a 

percepção de pessoas que estão em risco de tratamento excessivo para resguardá-

las de novas intervenções inapropriadas e criar opções de tratamento eticamente 

aceitáveis (TESSER e NORMAN, 2009). 

Segundo o enfermeiro 5, porém, muitos usuários que ainda estão trabalhando e 

que sentem dores corporais, dependem do anti-inflamatório para não sentirem dor em 

seu dia a dia.   

Já o fisioterapeuta também aposta nos meios alternativos, e tem se articulado com 

o farmacêutico para garantir o consumo de fitoterápicos por meio de pedidos rotineiros 

da farmácia à central de medicamentos. Segundo o farmacêutico, os fitoterápicos têm 

boa saída da farmácia em função do grupo de dor crônica conduzido pelo 

fisioterapeuta, ele usa os cremes de arnica e de erva-baleeira na Clínica. 

Conforme explicitado neste trabalho, o tabagismo apareceu em várias pesquisas 

associado às lombalgias crônicas (SILVA et all, 2004; ALMEIDA et all, 2008). Assim, 

questionamos os integrantes do NASF se tinham recebido algum tabagista com dor 

lombar crônica. 

 Descobrimos que a CFOE tem um grupo de tabagismo do qual participam o 

psicólogo, o fisioterapeuta e o farmacêutico do NASF, e que o grupo tinha reiniciado 

à época da pesquisa de campo, há apenas seis meses.  

O psicólogo participou do grupo fazendo as entrevistas com os candidatos, e não 

havia observado nenhum paciente com queixa de dor crônica; e embora o 

fisioterapeuta tenha captado um tabagista com tal morbidade, não foi possível 

estabelecer nenhuma associação de sua dor com o fumo. 

O farmacêutico percebeu a presença de agravos psicológicos nos tabagistas e um 

usuário com dor crônica. 

Ansiedade e depressão nos dois grupos, inclusive nesse grupo agora a 
gente...também tinha de dor, uma paciente nesse último grupo que ela usa 
uma bengala, acho que ela tem uma prótese no joelho e ela sente muita dor, 
dor crônica. O treinamento foi recente, tá terminando agora o segundo grupo, 
a Flavia convidou ela para participar do grupo de dor crônica (Farmacêutico 
do NASF). 

 



140 
 

Nos discursos, mais de uma vez, apareceu um aspecto nas condutas dos 

profissionais da CFOE, que é o de aproveitar diferentes espaços grupais para garantir 

atenção integral aos usuários. 

No grupo de tabagismo teve um caso de dor crônica e a gente, eu dei as 
orientações, eu estimulei para fazer, após a parte do tabagismo eu estimulei 
a fazer. Como foi um caso bem simples a gente via que era mesmo por 
inutilidade da musculatura, a gente conseguiu inserir na academia carioca e 
a gente teve uma resolução boa (Fisioterapeuta do NASF). 

 

O enfermeiro 6 aproveita os grupos que são prioridades para a Estratégia para 

observar a resposta dos pacientes quanto à melhora de suas dores. 

Esses pacientes com essas dores de coluna, que são diabéticos hipertensos 
são acompanhados, essas linhas de cuidado, a gente tenta fazer em grupo, 
então eles sempre trazem um feedback na consulta individual, então ele já 
vai falar: minha coluna melhorou eu já estou conseguindo mexer minha perna 
direito! (Enfermeiro 6). 

 

Segundo Pinheiro e Matos (2009), a atitude do profissional diante do paciente com 

alguma doença englobando fatores de risco para outros agravos que não somente 

aquele apresentado no momento, é uma forma de orientar sua prática pelo princípio 

da integralidade.  

Ainda sobre outros grupos que envolvem o NASF da CFOE, o farmacêutico, o 

fisioterapeuta e uma pessoa responsável por terapias alternativas da CAP 5.1 

estavam planejando uma ação com o grupo de dor crônica, um projeto com plantação 

de ervas medicinais no jardim de inverno da CFOE.  

Perguntado sobre sua interação com a eSF por meio de atividades coletivas, o 

farmacêutico disse que estava desenvolvendo um trabalho para a formação de horta 

comunitária. E disse ainda, que, com as eSF ele atua em ações pontuais como as de 

diabetes e hipertensão, quando é solicitado. Faz palestras sobre o uso dos 

medicamentos, a forma correta de consumo, a importância da utilização do 

medicamento e orientações para procura de medicamentos na farmácia popular, o 

que se traduz em uma forma de educação para a população, realizada por meio de 

atividade coletiva.  
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Categoria: educação permanente 

Consideramos aqui a educação permanente que acontece no dia a dia durante as 

visitas domiciliares conjuntas, interconsultas e outros. Como, também, os cursos 

proporcionados pelo NASF, voltados para a educação continuada. 

Dentre as ações de educação continuada que o NASF proporcionou para ESF na 

CFOE estavam: Iniciativa Unidade Amiga da Amamentação (IUBAAM), Bolsa Família, 

Bebê de Risco, valorização da notificação dos casos de violência. 

Fiz IUBAAM, muito bom, aleitamento materno, nós passamos mais ou menos 
três cursos com o NASF, passamos violência intradomiciliar, passamos 
também de aleitamento materno e violência da mulher, mas também 
passamos o de... não estou lembrando agora (Médico 5). 

 

O NASF fez também uma capacitação sobre dor crônica para as equipes, na 

qual abordou o aprimoramento do olhar do ACS sobre as pessoas que têm dor crônica 

e sobre como fornecer orientações a estas pessoas. 

 
Sobre o que que o ACS precisa ter o olhar dele, de repente orientações 
simples que o próprio ACS possa dar, saber os grupos terapêuticos que têm 
na unidade, então a gente fez este tipo de educação permanente. Foi para as 
equipes de uma forma geral, mas foi mais os ACS. Os médicos não 
participaram, só teve um médico, foi mais os enfermeiros (Fisioterapeuta do 
NASF). 

 

O psicólogo do NASF e o psiquiatra do NASF abordaram os casos de dor crônica 

relacionados à tensão psicológica associada ao corpo, falaram sobre o tema por meio 

de palestras e nas reuniões de equipe. Ambos passaram, também, uma tarde inteira 

só com os médicos da Unidade para tratarem de assuntos relacionados aos sintomas 

de depressão, síndrome do pânico e de ansiedade, quando abordaram a tensão 

corporal que estes fenômenos podem gerar. 

Segundo Ribeiro e Motta (2005), o aumento ou atualização de conhecimentos 

técnico-científicos, embora fundamentais, não são suficientes para atender às 

necessidades práticas que emergem durante o trabalho em saúde, e não asseguram 

o desenvolvimento de responsabilidades pelos profissionais. 

O relato abaixo, do médico 2, ressalta o uso adequado da educação permanente 

e o aprendizado em serviço. 

Eu acho que a gente sempre aprende, todo dia a gente aprende. Tem 
paciente que tem AVC e já você sabe o exercício que pode indicar para ele, 
pega uma bolinha, abre e fecha a mão para ver a força muscular, pega um 
balão insufla para que consiga melhorar os movimentos, um monte de coisas 
porque a gente vai aprendendo, né? Isso aí porque a gente já vai vendo a 
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orientação e já vai pegando, e já vai passando para os outros...é para isso 
que eu fico observando (Médico 2). 

 
A educação permanente contribui para as transformações dos processos de 

trabalho, para a melhoria da qualidade dos serviços e para a equidade no acesso à 

saúde. Trata-se de uma perspectiva pedagógica na qual o trabalho se torna o centro 

privilegiado da aprendizagem, envolvendo questões amplas que incluem as esferas 

organizacional, técnica e humana (RIBEIRO e MOTTA, 2005). 

O médico 7 não teve experiência de consulta conjunta com o fisioterapeuta, 

mas solicitou apoio do psicólogo do NASF, e determinou o que aprendeu com ele, e 

como se tornou autônomo para atuar com determinados pacientes após tal consulta. 

...por exemplo com a psicóloga, eu sou médico e sei escutar o paciente 
primeiro, aprendi mais com a psicóloga a escutar mais o paciente, deixar que 
o paciente fale por si e fazer perguntas que abordem o desenvolvimento do 
paciente, que ele mesmo fale sobre o problema que tem, porque as vezes 
nós  por um problema de tempo, não deixamos que o paciente fale, aí quando 
ele fica calado, nós começamos a fazer pergunta, pergunta, pergunta, e aí 
ele fica limitado, com a psicóloga sobretudo eu aprendi a ter paciência. 
Sobretudo aquele paciente que chegou com um quadro de depressão porque 
sabia que estava com HIV ela ajudou muito, muito, muito, muito, eu aprendi 
de fato, de lá para cá, todo o paciente que eu tenho que falar com ele que 
estão com esse problema de saúde já não preciso da psicóloga. Já vou mais 
ou menos com aquela ideia de que ela tratou aquele paciente (Médico 7) 

 

O NASF trabalha com a eSF por meio de condutas pedagógicas, 

compartilhando saberes e práticas, através, inclusive, de “transferência tecnológica” 

de forma cooperativa e horizontal, de maneira que o apoio pedagógico produza, 

progressivamente, mais autonomia para as equipes (BRASIL, 2014). 

O enfermeiro 1 explicou o que aprendeu com o fisioterapeuta e disse que aplica o 

que absorveu durante as consultas com os seus pacientes. 

Aprendi sobre atividades, que o paciente não pode ficar parado, tem os 
exercícios de alongamento que ela faz, e que sempre que vou em uma VD e 
o paciente vem aqui, caso ela não esteja, eu já começo as orientações que 
ela dá, que esse paciente consegue caminhar que ele tem que caminhar que 
não pode ficar no leito, precisa fazer atividade física, exercício de respiração 
para ajudar, de força (Enfermeiro 1). 

 

O objetivo da educação permanente é possibilitar a criação cotidiana de 

práticas em saúde para formação de um trabalhador crítico e tecnicamente eficiente.  

(AMESTOY et all, 2007) (BRASIL, 2010).  
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O enfermeiro 4 revelou que o aprendizado realizado em serviço depende muito 

da disponibilidade que cada um tem para aprender. 

O tempo todo você está aprendendo, na consulta compartilhada e 
interconsulta... (Enfermeiro 4). 

  

Observa-se um antagonismo entre o discurso do enfermeiro 4 e o do enfermeiro 

7. Ao ser perguntado sobre o quanto a educação permanente pode acrescentar em 

seu aprendizado, o enfermeiro 7 relatou que não consegue absorver tantas 

informações em função da dinâmica cotidiana do trabalho.  

Não é muito frequente, não acrescenta as vezes tanta coisa, mas naquele 
momento ela te dá um certo apoio, só que por ser muito pouco e muito rápido, 
é difícil você falar que leva alguma coisa para a vida toda, algumas coisas. 
Uma quantidade muito grande de paciente e uma quantidade muito pequena 
de profissional para atender tudo isso. Eu me sinto assoberbada as vezes, 
parece que não vai dar conta de tanta coisa que tem que fazer. E a gente 
além de atender paciente, a gente tem que dar conta de todas as outras 
coisas burocráticas da equipe que é o enfermeiro que faz, então é como se 
você trabalhasse por dois, a sensação é essa, que você é duas pessoas que 
você trabalha por duas pessoas, literalmente (Enfermeiro 7). 

    Na fala acima, o enfermeiro vê seu trabalho limitado em função de questões ligadas 

à gestão, à macropolítica, porque sua equipe permaneceu muito tempo sem médico. 

É preciso que a gestão ofereça condições de trabalho aos profissionais da ESF, para 

que em seu cotidiano eles possam usufruir de maneira plena da produção de 

tecnologias leves, ou seja, neste caso, do aprendizado em serviço por meio da 

educação permanente. 

Os desafios referentes à macropolítica envolvem a gestão e sua ação na rede 

de serviços, além de outros. As mudanças na micropolítica estão mais relacionadas à 

atuação da equipe na coordenação do cuidado e à busca da produção da autonomia 

do usuário (MALTA e MERHY, 2010). 

 Uma fala importante do médico 5 refere-se ao papel do NASF na busca dessa 

autonomia por meio da educação, atuando não só na educação dos profissionais, mas 

também na educação da população.  

 

O NASF aqui nesta clínica tem um papel muito fundamental com respeito à 
educação permanente, não somente com os médicos, mas com os pacientes, 
por exemplo com as grávidas, porque fazemos grupo de grávidas, de 
adolescente, e se mantém sempre esse ritmo de aprendizagem (Médico 5). 
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A produção da autonomia do usuário consiste em emaranhá-lo no auto 

compromisso por sua saúde e no fortalecimento da capacidade de cuidar de si 

mesmo, estimulando escolhas e opções que possam enriquecer sua qualidade de vida 

(MALTA e MERHY, 2010).  

Nas respostas desta categoria constatamos que, de uma maneira geral, a 

educação permanente em serviço acontece, mas que depende da disponibilidade de 

cada profissional para aprender, bem como, para aplicar seu aprendizado no serviço. 

 

Categoria: PTS 

O PTS é realizado pelas equipes sempre com a participação do NASF. 

Normalmente são direcionados para casos complexos que envolvem múltiplas 

questões de origem social, econômica, psicológica, biológica, ambiental, dentre 

outras. Logo, são condições que muitas vezes necessitam de muitos profissionais 

para resolvê-las.  

Na A.P 5.1 existe um projeto intitulado “Bebê de Risco”, que visa o monitoramento 

e o atendimento de casos de bebês vulneráveis, prematuros, portadores de síndromes 

congênitas, desnutridos e outros. Muitos PTS são feitos com a participação do NASF. 

É muito bom, sobretudo na equipe temos experiência com os meninos, os 
Bebês de Risco, baixo peso, prematuro, que chegam à clínica encaminhado 
do hospital, da maternidade, com um peso ruim de 2.500g então com dietista, 
nutricionista, começamos um tratamento e pesagem semanal e daí vamos 
valorando como... Médico 5). 

O “Bebê de Risco” na reunião com o NASF ela já sinaliza para gente, se já 

fez consulta, se não foi, ela consulta o vitacare, 7se não foi ela já sinaliza olha 

tá faltando a consulta de fulano. Tá na planilha de “Bebê de Risco”, e também 
quando passa por mim e eu vejo, olha gente não está na planilha de “Bebê 
de Risco”, mas é melhor a gente acompanhar de perto... (Enfermeiro 5). 

 

O que verificamos é que o PTS dos “Bebês de Risco” fica sob responsabilidade 

do NASF, e que esse é um projeto da CAP 5.1, portanto, sua elaboração é obrigatória. 

Marenco (2015), em sua pesquisa sobre o apoio matricial dos fisioterapeutas do NASF 

do Rio de Janeiro, também constatou que os mesmos apoiavam, na maioria das 

vezes, as eSF na conformação de PTS. 

O médico 8 nos conta uma experiência frutífera com a participação da equipe 

do NASF, incluindo a nutricionista, o fisioterapeuta, o professor de educação física e 

                                            
7 Prontuário eletrônico da A.P 5.1 
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mais a participação de estudantes de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

(IFRJ). 

...nós fizemos um com um paciente diabético que morava com os pais, um 
irmão que ele era um paciente que a família não cuidava bem dele, um 
paciente que não tomava remédio direitinho, sempre estava com a glicose 
alta, o paciente fez AVC, ele sempre falou que não era diabético, não tomava 
remédio, um dia chegou na clínica com a glicose muito alta, então seria 
encaminhado com ambulância de emergência por um AVC, saiu da 
emergência com hemiplegia E, mas a família não conseguia tirá-lo da cama, 
não conseguia fazer exercícios. Tivemos que fazer um plano, ir lá o NASF, 
fisioterapeuta, nutricionista, professora de educação física, foi um plano muito 
bom conseguimos recuperar o paciente. Ele ainda não voltou a trabalhar, mas 
já consegue sair da cama, consegue ficar sentado, fazer muitas coisas por si 
só. Também participaram deste plano as estudantes da IFRJ, foi muito legal 
(Médico 8). 

 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é o resultado da colaboração de toda equipe 

na composição de propostas e de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito 

individual ou coletivo, que pode acontecer com a participação da equipe de apoio ou 

não (BRASIL, 2009). 

As equipes e o NASF escolhem os casos mais críticos, que tenham problemas 

associados, que além do agravo clínico, tenham vulnerabilidade social e um maior 

número de situações problema para fazer o PTS. O fisioterapeuta dá um exemplo de 

PTS realizado para um paciente com dor crônica e sobre o envolvimento da equipe 

no caso, particularmente, o ACS.  

 

A gente fez um PTS para um paciente com dor crônica e mais todos esses 
agravos. Foi legal porque a gente conseguiu fazer esta cartilha, a gente foi 
entregar e aí a gente empoderou também o ACS de nas visitas ta buscando 
também se o paciente está conseguindo fazer exercícios se está fazendo os 
alongamentos que foram propostos os exercícios que foram ensinados, então 
foi interessante que os ACS também ficaram comprometidos, isso foi 
registrado no PTS, estar retornando à residência e ter este olhar para saber 
se o paciente está cumprindo com aquilo que foi pactuado. É um caso em 
que a família é grande e a gente só tinha um com dor crônica a gente 
conseguiu um alívio sim (Fisioterapeuta do NASF). 

 

O exemplo acima traz um projeto que englobou as várias etapas que devem 

conter o PTS segundo o Ministério da Saúde: avaliação orgânica, psicológica e social 

que possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e vulnerabilidades do sujeito. Após 

os diagnósticos, foram traçadas as propostas; foram atribuídas as responsabilidades, 

como a definição de tarefas de cada membro da equipe e a reavaliação do caso 

(BRASIL, 2009).  
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Os PTS na CFOE são elaborados nas reuniões de equipe e acontecem com 

frequência, mesmo porque casos de “Bebês de Risco” são prioritários para CAP 5.1.   

 

Categoria: PST 

Os relatos sobre Projeto de Saúde no Território (PST) demonstraram que não 

acontecem ações permanentes na comunidade, com exceção da atuação do médico 

8 e de sua equipe. Os profissionais relataram ações pontuais direcionadas aos 

agravos existentes nos territórios de cada equipe.  

Sim, a gente tem um morro que tem umas condições biológicas e ambientais 
horrível a gente vai lá com a endemia, a gente conversa explica para os 
pacientes que tem que tirar, tem que fechar isso aqui porque podem aumentar 
os vetores porque passam doenças, por exemplo agora vai começar os casos 
de dengue agora estamos com a zika, a gente faz sim, com o apoio do NASF 
(Médico 2). 

 

A temos experiência sim! Nós fazemos ação na comunidade com os 
drogaditos, alcoólatra, com os diabéticos, hipertensos, mas também na 
escola, com os meninos baixo peso (Médico 5). 

 

A impressão que a maioria das entrevistas transmitiu é que são realizadas mais 

consultas na Unidade do que ações no território; o depoimento do enfermeiro 3 revela 

com clareza este fato. 

...Então eu acho que o consultório aqui por mais que a gente faça VD, que a 
gente vá no território, o consultório como tem uma demanda de tempo maior, 
ele é um termômetro para a gente sentir como que tá o território... (Enfermeiro 
3). 

 

A única exceção é para o depoimento do médico 8, que demonstra que sua 

equipe faz ações permanentes na comunidade, e apresenta intimidade com a mesma, 

buscando soluções através de articulações com lideranças e aparelhos da 

comunidade, por meio de ações que impliquem na busca de um ambiente salutar pela 

população. 

...sim com certeza, fizemos porque nós temos um vínculo muito forte com as 
igrejas, com as escolas e fazemos muitas coisas, fizemos um de alimentação 
saudável na comunidade sobretudo para crianças, fizemos um de TB dentro 
da comunidade. Tem curto e de longo prazo, TB foi um que com uma barraca, 
ensinamos e fizemos busca ativa casa a casa porque nessa área estamos 
com 3 pacientes com TB, fizemos busca ativa, entregamos tudo na hora para 
fazer a baciloscopia, palestras (Médico 8). 
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O Projeto de Saúde no Território (PST) é um instrumento para trabalhar com a 

clínica associada aos determinantes sociais da saúde. A partir da detecção no 

território, por parte das eSF e do NASF de situações que possam contribuir para um 

agravo ou que coloquem a população em risco, procura-se pactuações com políticos 

locais, lideranças comunitárias, serviços e outros setores do território, que tenham 

condições de contribuir para a promoção e a prevenção da saúde. (BRASIL, 2010). 

...você tem que buscar lideranças dentro da comunidade porque ajuda você 
a divulgar também, multiplicar isso dentro da comunidade, se você quer 
erradicar a dengue, ... você sozinho não dá, então você precisa dessas 
pessoas que moram há muito tempo nessa comunidade que as pessoas os 
escutam para também multiplicar. Vamos fazer, vamos primeiro pesquisar 
quais são essas pessoas, para depois capacitá-las e começar o projeto 
(Médico 8). 

  

O enfermeiro 4 relatou uma experiência de PST com o NASF e também em 

uma ação intersetorial. Os profissionais do NASF mais implicados no PST foram o 

psicólogo e o assistente social.  

 

Sim dois por sinal, fomos fazer visita, o agente sanitário foi convocado, um 
caso teve resolutividade, Síndrome de Diógenes, acionamos a COMLURB e 
outro o paciente faleceu. Eles moravam em lugar desumano, muito sujo, era 
um beco, um buraco, eles eram catadores, moradores de rua (Enfermeiro 4).  

 O NASF, junto com uma equipe, fez uma atividade em um território de grande 

vulnerabilidade social, com muitas pessoas de baixa renda e em situação de extrema 

pobreza; a ação foi ligada à alimentação, ao reaproveitamento alimentar.  

Observa-se no relato do NASF, assim como nos relatos da maioria dos 

entrevistados, que os PST não são uma prática rotineira na CFOE, mas atividades 

que acontecem em momentos bem específicos. O mesmo foi divulgado por Fittipaldi, 

Romano e Barros (2015), que perceberam em sua pesquisa que as ações preventivas 

e de promoção da saúde pareciam relegadas a um segundo plano em relação às 

ações curativas.  

Segundo a PNAB (2011), a AB é caracterizada por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos e não só o diagnóstico, tratamento e a reabilitação. 

Neste trabalho, e em outros pesquisados, encontramos experiências ainda voltadas 

para o aspecto curativista da saúde.  
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No quadro abaixo, é fácil visualizar o acima descrito, pois o mesmo apresenta 

cinco ferramentas do apoio matricial utilizadas pelo fisioterapeuta em ordem 

decrescente, ou seja, da mais utilizada até a menos utilizada, e observa-se que o PST 

aparece em último lugar. A consulta conjunta, considerada importante ferramenta para 

a educação permanente, em penúltimo, enquanto as tecnologias diretamente ligadas 

à assistência do paciente, são as primeiras, com exceção da reunião de equipe, que, 

na CFOE, está configurada como um importante espaço de exercício de 

matriciamento entre NASF/eSF. 

 

Quadro 13: Ferramentas do apoio matricial usadas pelo fisioterapeuta do NASF em 

ordem decrescente 

PRIMEIRA 

FERRAMENTA 

SEGUNDA 

FERRAMENTA 

TERCEIRA 

FERRAMENTA 

QUARTA 

FERRAMENTA 

QUINTA 

FERRAMENTA 

 

GRUPOS 

TERAPÊUTICOS 

 

INTERCONSULTA E 

REUNIÃO DE 

EQUIPE 

 

PTS 

 

CONSULTA 

COMPARTILHADA 

 

PST 

        Fonte: elaboração própria a partir dos dados empíricos, 2015/2016. 

 

Autonomia do fisioterapeuta no NASF da CFOE 

O fisioterapeuta relatou que sua autonomia aumentou ao trabalhar no NASF, 

especialmente em função da relação de confiança que estabeleceu com as equipes, 

e descreveu que, quando trabalhava com a fisioterapia tradicional em um hospital, sua 

autonomia era mais limitada. 

...por exemplo, eu não podia pedir um raio X. Aqui ampliou muito mais 
a questão e aqui nesta unidade eu sinto que eles confiam muito na 
fisioterapia. ...Sim, acho que sim, no NASF eu aumentei a minha 
autonomia (Fisioterapeuta do NASF). 

 

O relato de confiança das eSF no seu trabalho, verificado durante as entrevistas 

de todos os profissionais, incluindo os do NASF, demonstra que sua opinião e conduta 

têm peso na CFOE. Isto é fruto de cinco anos de labuta na mesma clínica, daí a 

importância do vínculo entre equipes para garantir a qualidade da comunicação e 

gerar um bom trabalho. 
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O fisioterapeuta elabora, rotineiramente, laudos de benefícios para o INSS para os 

pacientes que não podem trabalhar em função de sua dor e/ou incapacidade, e 

fornece declarações para os usuários que participam do grupo de dor crônica, o que 

é mais uma forma de legitimação da autonomia da profissão mostrando seu valor 

social. 

     A autonomia nas profissões da saúde apresenta característica peculiar, a 

dinâmica do trabalho confere relativa liberdade ao trabalhador no momento em que 

produz suas ações. Segundo Merhy (2002), o consumo e a produção na saúde 

acontecem ao mesmo tempo, o que permite grande maleabilidade durante a execução 

das consultas e procedimentos, limitando o controle superior sobre o profissional 

(LEAL e PAIVA, 2013). 

Essa propriedade do trabalho em saúde, comporta a criação de um espaço no 

qual os usuários e prestadores do serviço instituem suas demandas e metodologias 

de trabalho, e cria uma dinâmica específica de encontro e negociações de 

necessidades diversas (LEAL e PAIVA, 2013 p.3).  

 A elaboração de modelos de gestão para a saúde, deve combinar a autonomia 

característica da área com algum controle sobre o trabalho. É preciso criar sistemas 

que valorizem os diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, 

profissionais e usuários, e a participação coletiva no processo de gestão (Campos, 

2010; BRASIL, 2004). 

 

6. Considerações finais 

Neste trabalho estudamos um agravo bastante comum na população mundial, 

as lombalgias. Verificamos, em nossa pesquisa teórica e empírica, que as lombalgias 

não são tratadas adequadamente, os pacientes são medicados em excesso, e os 

problemas que geram estas dores não são solucionados. 

Consideradas uma epidemia mundial, as lombalgias são, então, doenças 

subtratadas, e a população em geral está condicionada a uma cultura medicalizante, 

na qual os profissionais de saúde são pressionados para prescreverem medicamentos 

e solicitarem exames de imagem caros e desnecessários.  
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Os relatos por nós colhidos na Clínica da Família Olímpia Esteves (CFOE) 

confirmaram que existe tanto uma tendência dos profissionais para prescrever 

medicamentos e exames de imagem, quanto uma pressão exercida por parte da 

população para conseguir tais elementos, perpetuando uma cultura medicalizante.  

Durante as entrevistas, tanto os enfermeiros quanto os médicos demonstraram 

preocupação com o uso abusivo de anti-inflamatórios, e consideraram difícil 

convencer seus pacientes de que o uso exagerado de medicamentos não era o ideal. 

Muitos profissionais buscam alternativas terapêuticas para não agravar o quadro 

desses doentes, tais como: o estímulo ao uso de compressas termoterápicas, a 

aplicação de técnicas como auriculoterapia, as orientações em consultório, a oferta 

de terapias medicamentosas que ocasionam poucos efeitos colaterais e o apoio do 

fisioterapeuta do NASF. 

A implementação do NASF na ESF permitiu que o tratamento de fisioterapia 

para as pessoas com lombalgias e dores crônicas, anteriormente, todo ele realizado 

na atenção secundária, fosse concretizado na atenção primária. O NASF abriu portas 

terapêuticas para o cuidado dessas pessoas, principalmente, através de atividades 

em grupo, ampliando o acesso ao SUS. No entanto, observamos a possibilidade do 

NASF tornar-se um serviço fragmentado dentro da ESF, especialmente na CFOE, em 

função das características desta Unidade. 

A Unidade está em um local de Realengo de difícil acesso à rede secundária, 

aos serviços de urgência e emergência em função da distância e do precário sistema 

de transportes público, o que tem ocasionado um grande aumento da demanda livre 

na CFOE. 

A dinâmica de trabalho na CFOE tem prejudicado o aproveitamento da 

tecnologia de trabalho proposta para o NASF e para a eSF pela PNAB (2011), a de 

apoio matricial, especialmente quanto aos componentes que requerem mais tempo 

para serem executados. 

Por outro lado, o apoio matricial só foi inserido como Política Nacional a partir 

de 2008, portanto, muitos profissionais de saúde, incluindo os da CFOE, não tiveram, 
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em sua formação, experiência aprofundada com esta técnica, o que provavelmente 

tem dificultado a implementação prática do trabalho. 

Nesse sentido, nossa avaliação se dirigiu para a verificação das fraquezas e 

potencialidades do apoio matricial na CFOE e para as pessoas com lombalgias e 

dores crônicas. A pesquisa teórica e empírica tratou de dois temas: as lombalgias e a 

tecnologia de apoio matricial, averiguando o entrelace entre ambos no processo de 

trabalho eSF/NASF na CFOE. 

 O perfil da população acometida pelas lombalgias e as causas desse agravo, 

levantadas na pesquisa empírica, coincidiram com os achados bibliográficos: 

população predominantemente feminina; doença relacionada ao trabalho; inatividade 

física; pessoas com mais de cinquenta anos; idade avançada; obesidade e problemas 

psicológicos ligados ao corpo; a única exceção foi a associação da lombalgia com o 

fumo, que não foi possível verificar em nosso estudo de campo. 

Em relação à tecnologia do apoio matricial encontramos muitas similitudes com 

os estudos de outros autores que pesquisaram a atuação do NASF no Município do 

Rio de Janeiro. 

Dentre os motes comuns estavam:  agendas incompatíveis em função da carga 

horária reduzida de alguns membros do NASF; instabilidade profissional com trocas 

de membros da eSF e do NASF, especialmente de médicos; fragmentação do 

cuidado; condutas voltadas para a doença, em detrimento de projetos no território e 

de promoção da saúde; poucas ações intersetoriais; número reduzido de consultas 

compartilhadas, especialmente com o fisioterapeuta do NASF. 

A questão da carga horária incompatível entre profissionais eSF/NASF foi 

revelada, do mesmo modo, em nossa pesquisa teórica como resultado dos contratos 

terceirizados que criam instabilidade dos vínculos empregatícios.  Observamos que 

esse fato, somado à dinâmica frenética da CFOE, tem prejudicado a convivência 

profissional, empurrando os profissionais para ações focadas no tratamento, por meio 

de grupos e atendimentos individuais, em detrimento de consultas compartilhadas. 

Entretanto, constatamos que, mesmo com inúmeras dificuldades, alguns 

profissionais aproveitam o matriciamento em toda sua plenitude. O emprego desta 
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técnica no trabalho nos pareceu depender do grau de disponibilidade de cada 

profissional para valorizar a educação permanente. Assim, não ficou completamente 

claro nos discursos os motivos de tantas diferenças existentes nas condutas em 

relação ao uso do apoio matricial. A única pista encontrada para explicar tais ações, 

referiu-se ao desempenho do profissional em relação à integralidade, que foi 

confirmado pela revisão de literatura, a qual revelou que a vivência da atenção integral 

depende também da atitude individual de cada profissional. Esta justificativa apenas, 

porém, não elucida o problema. 

Outra possível explicação para termos encontrado tantas condutas 

diferenciadas em relação ao apoio matricial, referenciada pelos autores que 

pesquisamos, foi o fato de os mesmos considerarem o trabalho em saúde operando, 

sempre, com algum grau de autonomia do profissional, o que acarretaria dificuldades 

para controlar suas práticas. 

Em decorrência, impõe-se a implementação de algum controle do trabalho dos 

profissionais pela gestão. Consideramos que, para minimizar as diversidades de 

condutas dos profissionais, a gestão deve estimular o uso das ferramentas do apoio 

matricial, e estabelecer alguma forma de cobrança da ESF. 

Dentre as ferramentas do matriciamento mais exploradas durante a relação 

eSF/NASF na CFOE estão as reuniões de equipe, nas quais são priorizados casos 

complexos, que envolvem sobretudo o trabalho do psicólogo e do assistente social, 

embora analisados de maneira global e com a contribuição de todos. 

As reuniões de equipe apareceram nos discursos como o ponto alto para o 

matriciamento; nelas são realizados os PTS em conjunto e a educação permanente, 

apesar de termos verificado que determinados PTS estão sob responsabilidade do 

NASF, quando, na verdade, o NASF deveria estar apoiando a eSF. 

Todos os profissionais, sem exceção, atribuíram o fato de não realizarem 

consultas compartilhadas pela falta de tempo e da presença de muita demanda livre. 

Não concordamos plenamente com essas colocações, embora acreditemos que o 

excesso de demanda possa dificultar o exercício do apoio matricial. Este fenômeno é, 

também, decorrente das formações acadêmicas na área da saúde, que são isoladas, 
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fragmentadas e centradas em doenças, e que produzem um profissional com 

dificuldade para reconhecer a importância e a complementaridade do trabalho do 

outro, prejudicando a atenção integral. 

O princípio constitucional da integralidade tem relação direta com o trabalho do 

NASF, conforme demanda o Ministério da Saúde. Tal princípio, sob o ponto de vista 

da micropolítica cotidiana da CFOE, precisa ser aprimorado na relação eSF/NASF, 

uma vez que muitos profissionais da eSF são ainda resistentes ao trabalho. 

Além disso, os profissionais da eSF da CFOE precisam assumir, conforme 

orienta a PNAB (2011), que os usuários são de sua responsabilidade, e, que, portanto, 

eles não podem ser encaminhados para o NASF de maneira a fragmentar a atenção. 

O trabalho do gestor da Unidade junto com a CAP 5.1 seria fundamental para ampliar 

a aceitação por parte da eSF da tecnologia de apoio matricial, e incentivar as equipes 

a coligá-lo em seu cotidiano profissional. 

Por outro lado, verificamos que o NASF da CFOE é muito disponível para as 

equipes, que a relação é boa, que os médicos e enfermeiros da eSF estão muito 

satisfeitos com o relacionamento profissional, o que é muito positivo e construtivo, 

caracterizando uma dinâmica de trabalho com bom grau de funcionalidade. 

As atividades profissionais realizadas são intensas; a configuração da ESF, 

orientada pela PNAB, tem incentivado na CFOE a responsabilização pelo cuidado da 

população pelas equipes de referência, o que comprovamos nos discursos, 

principalmente nos dos enfermeiros, a respeito de sua compreensão sobre os 

territórios pelos quais são responsáveis. 

A boa relação que o NASF conquistou na CFOE nos ensinou que o profissional 

praticante do apoio matricial precisa estar disponível e ter uma enorme sensibilidade 

para lidar com as equipes. O NASF deve ter habilidade para investir de maneira 

individualizada, em cada equipe, no que diz respeito ao apoio técnico pedagógico, 

pois as formações dos profissionais da eSF são diferentes e nem todos têm as 

mesmas habilidades. 
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Na CFOE, encontramos equipes de Saúde da Família que têm preparo técnico 

para lidar com as lombalgias, dores crônicas e com o apoio matricial, e outras que não 

demonstraram tanto conhecimento a respeito desses assuntos.  

O mesmo aconteceu com os componentes do NASF. O psicólogo demonstrou 

pleno conhecimento dos sintomas corporais ligados às dores crônicas, desenvolvendo 

inclusive, um trabalho com abordagem sobre o tema e integrado com o fisioterapeuta 

e o educador físico. Já o farmacêutico não tinha informação sobre as lombalgias, 

embora sua atuação profissional viesse a ser extremamente relevante para melhoria 

da qualidade de vida dos usuários portadores dessa patologia. Suas ações poderiam 

ser determinantes na vigilância do uso abusivo de medicamentos anti-inflamatórios, 

caso a gestão colaborasse implementando mecanismos para a sua execução. 

Ao perguntarmos ao farmacêutico se percebia se os usuários que faziam 

tratamento na CFOE reduziam o uso de anti-inflamatórios, o mesmo referiu que não, 

que o consumo se mantinha o mesmo desde o início de seu trabalho. Neste aspecto 

as respostas foram antagônicas, o fisioterapeuta e o médico, que têm grupos de dor 

crônica na Unidade, disseram que sim, que os pacientes diminuíram muito o uso. 

Outros profissionais, porém, disseram que não, que eles continuavam solicitando os 

medicamentos. 

Os grupos de dor crônica são um dos meios de tratamentos alternativos ao uso 

de medicamentos alopáticos ofertado na CFOE para os portadores de lombalgias e 

de dores crônicas, voltados, especialmente, para as ações curativas.  Deve ser por 

este motivo que as demandas de lombalgias para o fisioterapeuta do NASF envolvem, 

principalmente, a terapia física. 

A ESF da CFOE está prioritariamente tratando os sintomas, em detrimento de 

sua função de prevenção e promoção da saúde. Nossa pesquisa teórica demonstrou 

que essa é uma tendência dos profissionais de saúde em decorrência de sua história 

acadêmica e profissional. 

Em seu percurso histórico o fisioterapeuta sempre foi atrelado à reabilitação e 

ao atendimento fragmentado, focado nas condutas terapêuticas. Na entrevista com o 

profissional, o mesmo disse que não teve capacitação para trabalhar com o apoio 
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matricial, o que, provavelmente, dificultou muito o seu entendimento sobre o modo de 

trabalhar na AB. 

Comparando o passado da fisioterapia com o trabalho atual do fisioterapeuta 

do NASF da CFOE, ficamos otimistas com o seguinte resultado: a atuação na ESF 

ampliou sua autonomia, a troca de saberes, as relações de vínculo e de confiança 

entre diferentes profissionais da saúde.  

O fisioterapeuta da CFOE está realizando um importante trabalho de 

qualificação da demanda para atenção secundária, o que acontece na medida em que 

estabelece critérios para os pacientes que devem permanecer na AB ou que precisam 

ser encaminhados e os discute com a eSF. Consideramos esta triagem guiada pelo 

fisioterapeuta como mais um ganho para sua autonomia profissional. 

Os profissionais ao serem questionados sobre o papel da ESF na promoção da 

saúde dos portadores de lombalgias e de dores crônicas, indicaram as ações 

preventivas, por meio da educação da população, como a principal função da ESF no 

combate a estes agravos. Eles identificaram que a ESF deveria criar sistemas de 

vigilância postural, orientar as mulheres em consultório, falar sobre o assunto em 

diferentes grupos da Unidade, aumentar a divulgação de informações sobre a matéria, 

dentre outras.  

A maioria dos profissionais misturou os conceitos de promoção da saúde com 

prevenção. Apenas dois profissionais relataram ações intersetoriais com a saúde do 

trabalhador para promoção da saúde. Apesar disto, todos demonstraram uma 

importante compreensão de seu papel preventivo na ESF, e nos pareceu que 

gostariam de exercê-lo. Aproveitamos, então, suas sugestões criativas para elaborar 

uma proposta para ESF da CFOE que está a seguir. 

Este trabalho possui três limitações principais. Uma delas é o fato de ter sido 

feito em apenas uma Unidade configurando um universo restrito, o que limita sua 

aplicabilidade em outros locais que tenham ESF, embora inferências possam se dar 

a partir do estudo. 

A autora também é fisioterapeuta, e, portanto, formada em uma escola 

tecnicista, voltada para a busca da normalidade funcional do indivíduo, fragmentado, 
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é claro. Logo, é natural que este trabalho apresente uma face virada para as 

tecnologias antigas e outra para as novas, o que certamente transpareceu no trabalho. 

Não abordamos a saúde do trabalhador, embora tenhamos falado ao longo do 

estudo, que as lombalgias são, principalmente, causadas pelo trabalho. O tema é 

bastante amplo, e temos clareza que a verdadeira promoção da saúde, no sentido de 

minimizar imensamente estes agravos, deve se dar por meio de mudanças 

ergonômicas no trabalho, ou seja, nas empresas, no cotidiano das pessoas. Mas isto 

só será possível após muitas lutas políticas, por meio de mobilizações e de conquistas 

sociais. 

Por enquanto, vamos buscando a atenção integral, conscientizando a 

população para, quem sabe um dia, possamos ver usuários do SUS com mais 

qualidade de vida. 

 

Proposta de atenção à saúde dos portadores de lombalgias e de dores crônicas 

músculoesqueléticas através do apoio matricial para a ESF da CFOE 

A partir do discurso dos autores referenciados no trabalho sobre a autonomia 

inerente aos processos de trabalho em saúde; das reflexões sobre a importância de 

garantir a criatividade dos profissionais, ao mesmo tempo em que se institui algum 

controle sobre eles; da relevância da comunicação que vise um entendimento e um 

projeto assistencial comum e da compreensão do que envolve a macropolítica e a 

micropolítica, construímos uma proposta para a CFOE. 

Consideramos, após todo este estudo, que as lombalgias e dores crônicas são 

patologias com potente impacto negativo na vida das pessoas, e como disse o médico 

4, “é uma epidemia que não é tratada, ela é subjugada, é subtratada”. 

 Fizemos, então, uma pergunta aos profissionais da CFOE sobre o papel da 

ESF na promoção da saúde das pessoas portadoras de lombalgias e de dores 

crônicas, e surgiram respostas que consideramos muito pertinentes. Aproveitamos as 

sugestões criativas dos próprios profissionais e somamos à realidade que 

descreveram vivenciar na CFOE, para então elaborar a sugestão a seguir, dividida em 

dois blocos.  
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          Bloco I - questões relativas à macropolítica 

Ações intersetoriais: 

-Ação intersetorial com a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de 

Janeiro: melhorar o acesso dos usuários via transporte urbano para outras unidades 

de saúde, como os centros de reabilitação dos bairros de Bangu e Realengo. 

-Ações intersetoriais com a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro: 

aumentar o acesso da população que mora próximo à CFOE e desafogar a Unidade. 

A RAS local precisa ser melhor estruturada pela Secretaria Municipal de Saúde e ser 

pensada em parceria com outros setores. 

-Ação intersetorial com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador 

(CEREST): divulgar entre os profissionais de saúde da CFOE o trabalho deste órgão. 

-Ações intersetoriais na área da educação: 1. capacitar os médicos em terapia 

da dor crônica para que possam fazer o tratamento apropriado a cada caso. Tentar 

estabelecer convênio com o ambulatório especializado em dor crônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Escolher um médico a ser capacitado 

por esse ambulatório com o incentivo da coordenação da A.P 5.1 e do IABAS. 

...esse médico tem que ser capacitado para a prescrição de anti-inflamatórios, 
de analgésicos e de relaxante muscular e terapia da dor crônica, e nessa 
terapia da dor crônica abrir um leque de terapia alternativa (Médico 4). 

- Ações intersetoriais na área da educação: 2. incentivar a capacitação do 

fisioterapeuta do NASF da CFOE em lombalgias crônicas e dores crônicas músculo 

esqueléticas. O convênio entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro seria um bom meio para o 

aprimoramento profissional. 

...e uma parte também de saber pouco também, né eu sei o básico dos testes 
(Fisioterapeuta NASF). 

 - Ações intersetoriais na área da educação: 3. aos enfermeiros, médicos, 

fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, ACS, técnico ou outro profissional que se 

interessasse, a coordenação da A.P 5.1 poderia oferecer capacitações em terapias 
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alternativas, como auriculoterapia, fitoterapia, reflexologia, dentre outros. Veja a 

opinião a seguir: 

Como médico a gente pode dar o suporte medicamentoso que às vezes é 
necessário ... e também tentar medidas alternativas como exercícios, ou 
então aqui nós temos uma doutora que faz auriculoterapia, então assim é 
uma coisa que a gente podia oferecer né? E a gente não tem a capacitação 
para médico de auriculoterapia, ela fez o curso à parte e ela que comprou o 
material e ela que faz porque ela quer, mas a gente não tem é uma opção 
talvez até mesmo antes de iniciar a medicação mandar o paciente para a 
auriculoterapia antes de começar algum remédio, mas assim ainda não 
difundiram muito algumas coisas para a gente (Médico 1). 

  

O médico 4 sugeriu que as patologias da coluna entrassem no quadro de 

prioridades, assim como são os diabéticos, hipertensos e gestantes, para caracterizar 

uma vigilância das patologias da coluna. 

...Como a gente tem aqui você não tem o diabético, hipertenso, você colocaria 
aqui patologias da coluna, então o que que esse grupo vai fazer, 
obrigatoriamente ele vai ser vigiado porque ele tá incluído no prontuário 
eletrônico, ele vai ter que passar pela fisioterapeuta ele vai ter que passar 
pelo educador físico, ele vai passar pelo médico...Esse é meu sonho, né? 
(Médico 4). 

  

- Ações específicas relacionadas à metodologia do apoio matricial: a CAP 5.1 

fomentar capacitações de todos os profissionais da CFOE, e realizar atividades que 

permitam-lhes tirar dúvidas, trocar ideias e elaborar melhor o uso das ferramentas da 

metodologia do apoio matricial, para que se efetive de fato entre as equipes. 

Não basta cobrar indicadores quantitativos, número determinado de 

interconsultas, de PTS etc. A Coordenação da AP 5.1 deveria enfrentar a resistência 

que os profissionais da eSF, especialmente os médicos, têm em utilizar o apoio 

matricial em toda sua plenitude. Todos os profissionais, sem exceção, disseram que 

não realizam consultas conjuntas em função da grande demanda, isto precisa ser 

debatido. Eles necessitam de um espaço de fala para elaborar a questão, e, juntos, 

encontrarem uma solução para introjetar a metodologia do apoio matricial de maneira 

mais profissional. 
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Figura 5: agravos de vigilância permanente mais a sugestão de inserção do 

médico 4 item “patologias da coluna” 

 

 

Fonte: Vita Care e elaboração própria a partir dos dados empíricos, 2015/2016. 

  

 

 

                                       Figura 6: MACROPOLÍTICA 

 

               Fonte: elaboração própria a partir dos dados empíricos, 2015/2016. 
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Bloco II – questões relativas à micropolítica 

          É importante que a aprendizagem realizada nas capacitações a serem 

ofertadas pela CAP 5.1, seja aplicada no dia a dia. Sugerimos que o fisioterapeuta do 

NASF, o enfermeiro que tem formação em saúde do trabalhador, o médico ortopedista 

e o psicólogo, preparem uma capacitação para a eSF e o NASF sobre o tema 

lombalgias e dores crônicas, que aborde avaliação, tratamentos, e a lida com os 

pacientes dentro do consultório. 

          Uma vez que na CFOE as interconsultas são mais recorrentes que as consultas 

conjuntas, propomos qualificá-las, e traçar um plano assistencial comum pactuado 

entre eSF e NASF, considerando os usuários e suas necessidades, e educando os 

pacientes no sentido de aprenderem a se prevenir das doenças da coluna. 

Então eu na minha concepção eu achava que deveria ter um programa 
direcionado junto com o NASF e equipes para atuar dentro dessas 
patologias e você ia conseguir diminuir os índices de neutrofilia que causa o 
uso abusivo de anti-inflamatórios, de plaquetopenia, de gastrite e realmente 
do não tratamento porque aquilo dali não é tratamento aquilo dali é um 
mercado paliativo (Médico 4). 

  

 Em relação à medicalização da população, o farmacêutico, em um projeto 

assistencial comum, pode ser um importante elemento de vigilância. Durante as 

dispensações de medicamentos, a farmácia pode aumentar o controle dos anti-

inflamatórios, registrando o número de dispensações, bem como o nome do paciente 

que está consumindo, para que, mensalmente, se tenha um registro a respeito de qual 

equipe está prescrevendo mais, quais pacientes utilizam mais anti-inflamatórios etc, 

e, assim, planejar intervenções futuras. 

O tema educação da população surgiu em muitos discursos como uma solução 

para esses casos: 

Educação em saúde, a gente tem que sair da medicalização só dar o 
anti-inflamatório, o analgésico e entrar na educação em saúde, educar a 
questão postural, educar os hábitos de vida porque às vezes uma lombalgia 
pode ser decorrente do sedentarismo, pode ser decorrente de uma questão 
postural e a gente contribui porque se você educa o paciente dá um retorno, 
porque ele diminui a medicação e isso para gente também é positivo 
(Enfermeiro 3). 
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O trabalho educativo pode ser feito de maneira mais permanente, por meio de 

cartilhas com imagens instrutivas sobre posturas adequadas. A vantagem hoje é que 

esse material não precisa ser impresso, basta utilizar os recursos do celular. 

... tem que ser também permanente, orientar, utilizar cartazes, utilizar tudo 
isso ajuda muito, aí você consegue, como que já em países como Cuba até 
erradicar, porque o paciente tem uma cultura de como evitar as doença, de 
como prevenir a doença porque é um excesso de informação, a informação 
é a ferramenta é a arma das mais importantes que a gente pode ter, né? 
(Médico 2). 

  

Pode–se aproveitar o Observatório de Tecnologia de Informação e 

Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (OTICS), 

que está dentro da CFOE, e pedir apoio para a criação de metodologias e tecnologias 

de informação de baixíssimo custo, aplicáveis no dia a dia pelos profissionais e 

pacientes. Além disto, a Secretaria de Saúde pode disponibilizar um aplicativo de 

celular com o tema “vigilância postural”, e outros que um bom programador sugira. 

Em função dos depoimentos colhidos, sugerimos que a educação do paciente 

seja feita em consultório e nos diferentes grupos da ESF, mas, primeiro, o profissional 

precisa incorporar e se comprometer com esta prática.  

O principal é orientação, muitas pessoas o quadro evolui por falta de 
orientação, falar mais nas consultas, nos outros grupos que não estão 
vinculados a dor crônica. Exemplo: grupo de diabéticos, grupo de 
hipertensos, pode trabalhar mais este assunto, colocar nas visitas 
domiciliares, ampliar o olhar do ACS, bem como da equipe técnica, de fazer 
uma busca ativa desta população e ofertar seja os grupos seja as 
orientações, falta isso da equipe técnica que não pesquisa algo mais eu acho 
que é um papel da atenção primária (Fisioterapeuta do NASF). 

   

Dois médicos falaram sobre como as lombalgias atingem mais as mulheres e 

um deles sugeriu aproveitar a linha de cuidados de saúde da mulher para abordar o 

tema lombalgias e dores crônicas. 

.... mas a gente pode trabalhar em prevenção por exemplo da 
obesidade, sobretudo as mulheres, é mais frequente olhar esse problema 
na mulher, a mulher sobretudo pós menopáusica, ..., mas aí é a gente pode 
trabalhar nessa linha aí, na consulta de saúde da mulher aí a gente pode 
aproveitar este espaço fazer algum tipo de prevenção deste problema de 
saúde, algum tipo de prevenção de suplemento de cálcio e a pratica de 
atividade física para fortalecer a musculatura daí, tudo isto  para a 
prevenção, é um bom espaço para falar disso (Médico 7).  
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A sugestão acima é bastante plausível de ser aplicada na CFOE. Talvez, a 

busca ativa sugerida pelo fisioterapeuta, possa ser iniciada para este grupo de 

mulheres pós menopáusicas. Tudo precisa ser pactuado entre eSF/NASF e gestão e 

aceito pelos profissionais, porque, como já dissemos, o trabalho em saúde é um 

trabalho vivo, que garante bastante autonomia aos profissionais, e, portanto, de difícil 

controle superior. 

Por outro lado, é preciso realmente assumir a questão das lombalgias e dores 

crônicas como um problema a ser tratado na saúde pública porque... 

....isso daí é uma epidemia se a gente for pensar... é uma epidemia que não 
é tratada ela é subjugada é subtratada, toma um remedinho e vai para casa, 
toma isso daqui e daqui há 7 dias melhora, daqui a pouco vira uma úlcera 
porque o cara renova a receita a cada 30 dias do diclofenaco e passa 
desapercebido e vai passando porque tem gestante, porque tem sífilis, 
porque tem TB[1] e esquece da coluna (Médico 4). 

 

          O enfermeiro 7 discutiu a dificuldade de trabalhar os conceitos de prevenção e 

promoção junto à população em função da cultura local, mas acreditamos que seria 

possível se a ESF da CFOE tivesse um discurso uníssono, por meio de um projeto 

assistencial comum e uma boa comunicação entre as equipes. 

O fisioterapeuta do NASF e a eSF consideraram que a equipe de Saúde da 

Família precisa investir mais na prevenção para este público. Com a entrada do NASF 

na Estratégia, a população acometida por lombalgias e dores crônicas está fazendo 

ginástica e reabilitação, mas a prevenção destes agravos está negligenciada. O NASF 

abriu as portas da Atenção Básica (AB) para tratar este público, que estava no 

ambulatório anteriormente, mas que não é prioridade para as ações preventivas da 

AB.          

   

A atuação da reabilitação a gente já faz muito bem, mas eu acho que falta prevenção, 
eu acho que o papel da atenção é prevenção e reabilitação em relação à lombalgia, 
porque tem tanto os grupos da reabilitação quanto o da academia carioca, mas eu 
acho que falha um pouco na prevenção. Na promoção a gente também falha um 
pouco, embora a gente trabalhe nas escolas, eu acho que poderia ser trabalhado até 
mesmo em uma consulta que não seja só por lombalgia, mas em uma consulta de 
hipertensão, que você tá percebendo que a pessoa tá com uma dor lombar, aí não 
fala, não se fala, talvez porque se falar vai se criar mais uma demanda. Enquanto 
NASF a gente pode também incentivar a equipe técnica em fazer uma 
abordagem mais amplas nas consultas e incentivar a equipe técnica e os ACS a 
ampliar o olhar nas VD (Fisioterapeuta do NASF). 

   

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5169337915361651359__ftn1
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Figura 7: MICROPOLÍTICA

 

       Fonte: elaboração própria a partir dos dados empíricos, 2015/2016. 
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ANEXO  

Entrevistas 

 

PERFIL 

Para todos os profissionais entrevistados 

1. Ano de graduação 

2. Especialização 

3. Você trabalha há quanto tempo nesta Clínica da Família? 

4. Você trabalhou ou trabalha em outros estabelecimentos do SUS, há quanto 

tempo ou durante quanto tempo? 

 

Função na ESF: Médico generalista  

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias?  

           SIM ( ) NÃO (  ) 

2. Você observa no território sob responsabilidade de sua equipe usuários com 

dores lombares agudas e crônicas? 

3. E com dores músculo esqueléticas crônicas?  

4. Quais as causas mais comuns de lombalgias você observa nesta Clínica da 

Família? 

5. Você pode descrever como é sua consulta/avaliação para pacientes com 

lombalgias e com dores crônicas músculo esqueléticas? 

6. Você aplica durante a avaliação clínica algum teste ortopédico específico para 

lombalgias, qual ou quais?  

7. Você solicita exames complementares para pacientes com dor lombar? Qual 

(s) exame (s) complementar (s) mais comumente você solicita? Quais são os 

critérios usados para solicitar tais exames? 

8. Quais os medicamentos, incluindo fitoterápicos, são prescritos por você nesta 

CFOE para os casos de lombalgias? E para dores crônicas? 
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EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Utilização da RAS 

1. Quais os casos de lombalgias você referencia para atenção secundária? 

2. Existe alguma dificuldade para encaminhar os pacientes para a fisioterapia 

ambulatorial via SISREG? 

 

EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 

1. Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio matricial? 

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Como você percebe de modo geral o apoio do NASF? 

3. Consulta compartilhada: em sua opinião como o fisioterapeuta poderia contribuir 

em uma consulta compartilhada com o médico para os portadores de lombalgias 

e/ou dores crônicas? 

4. Interconsulta: você já fez interconsulta com o fisioterapeuta para pacientes com 

dor lombar e dor crônica? O que você acha desta ferramenta, como o 

fisioterapeuta contribuiu para o seu trabalho? 

5. Reunião eSF/NASF, o que acha, é resolutiva? Fale um pouco sobre ela 

6. Os usuários de seu território que têm dor lombar e dor crônica participam do 

grupo de dor crônica? Se sim, fale um pouco sobre as mudanças que observa 

nos pacientes que frequentam os grupos para lombalgias e dores crônicas, e se 

eles reduzem o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos? 

7. Educação permanente e capacitação: já recebeu capacitação do NASF, por 

qual categoria?  O que achou? O que acrescentou para você? Fale sobre sua 

experiência com educação permanente na relação com o NASF. 

8. Já realizou algum PTS com o NASF? Qual o perfil dos usuários para os quais 

realizou o PTS? Já fez algum PTS para paciente com dor lombar? 

9. Já realizou algum PST com o NASF? Qual (s)? Fez algum PTS para portadores 

de lombalgias? 

10.  Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas com lombalgias e 

dores crônicas músculo esqueléticas?  
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PERFIL 

Função na ESF: Enfermeiro 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias?  

SIM ( ) NÃO ( )  

2. Você observa no território sob responsabilidade de sua equipe usuários com 

dores lombares agudas e crônicas? 

3. E com dores músculo esqueléticas crônicas?   

4. Quais as causas mais comuns de lombalgias você observa nesta Clínica da 

Família? 

5. Você pode descrever como é sua consulta/avaliação de enfermagem para os 

pacientes com lombalgias e com dores crônicas músculo esqueléticas?;  

6. Você solicita exame de raios X para pacientes com lombalgias? Quais os 

critérios você utiliza para solicitar ou sugerir tal exame? 

 
 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Utilização da RAS 

1. Você percebe alguma dificuldade para encaminhar os pacientes para a 

fisioterapia ambulatorial via SISREG quando o médico solicita? 

 

EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 

1.Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio matricial?  

        SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Como você percebe de modo geral o apoio do NASF? 

3. Consulta compartilhada: em sua opinião como o fisioterapeuta poderia contribuir 

em uma consulta compartilhada com o enfermeiro para os portadores de 

lombalgias e/ou dores crônicas? 
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4. Interconsulta: você já fez interconsulta com o fisioterapeuta para pacientes com 

dor lombar e dor crônica? O que você acha desta ferramenta, como o 

fisioterapeuta contribuiu para o seu trabalho? 

5. Reunião ESF/NASF: o que acha, é resolutiva? Fale um pouco sobre ela. 

6. Os usuários de seu território que têm dor lombar e dor crônica participam do 

grupo de dor crônica? Se sim, fale um pouco sobre as mudanças que observa 

nos pacientes que frequentam os grupos para lombalgias e dores crônicas, e se 

eles reduzem o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos? 

7. Educação permanente: Educação permanente e capacitação: já recebeu 

capacitação do NASF, por qual categoria?  O que achou? O que acrescentou 

para você? Fale sobre sua experiência com educação permanente na relação 

com o NASF. 

8. Já realizou algum PTS com a eSF? Qual o perfil dos usuários para os quais 

realizou o PTS? Já fez algum PTS para paciente com dor lombar? 

9. Já realizou algum PST? Qual(s)? Fez algum PTS para portadores de 

lombalgias? 

10. Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas com lombalgias e 

dores crônicas músculo esqueléticas? 

 

 

PERFIL 

Função na ESF: Fisioterapeuta do NASF 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias?  

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. As eSF da CFOE buscam apoio do fisioterapeuta do NASF para abordar os 

usuários com dores lombares? 

3. E com dores crônicas músculo esqueléticas? 

4. Como esses usuários com lombalgias e dores crônicas chegam até o 

fisioterapeuta do NASF? 
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5. Quais as causas mais comuns de lombalgias você observa nesta Clínica da 

Família? 

 

 

6. Você pode descrever como é sua consulta/avaliação para pacientes com 

lombalgias e dores crônicas músculo esqueléticas? 

7. Você aplica durante a avaliação fisioterapêutica algum teste ortopédico 

específico para lombalgias. Qual ou quais?  

8. Você tem autonomia para solicitar exame complementar para pacientes com 

dor lombar como raios X e outros? Ou contribui com a eSF na escolha do 

exame de imagem ideal a ser feito tanto na CFOE como RAS pelo usuário com 

lombalgia? 

9. Quais os critérios você utiliza para solicitar ou sugerir tais exames? 

10. Quais técnicas da fisioterapia você mais utiliza para atendimento deste público 

na AB? Poderia detalhar algumas? 

11. Você observa redução do uso de medicamentos anti-inflamatórios e 

analgésicos nos usuários com lombalgia ou dor crônica que recebem o 

tratamento da fisioterapia do NASF? 

 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Utilização da RAS 

1. Quais os casos de lombalgia você sugere às eSF referenciar para atenção 

secundária? 

2. Além do SISREG, quais referências secundárias em fisioterapia estão 

disponíveis para esta CFOE?  

3. Caso sejam feitos encaminhamentos diretos, sem o uso do SISREG, você tem 

autonomia para solicitar por escrito o pedido de fisioterapia?  

4. Existe alguma dificuldade para encaminhar os pacientes para a rede de apoio 

citada (sem uso do SISREG)? 

 

EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 
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1. Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio 

matricial?  

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Consulta compartilhada: fale um pouco sobre o que acha, qual a categoria que 

mais lhe solicita para consulta conjunta, explique o porquê. Realiza ou realizou 

consulta compartilhada com a eSF em relação às pessoas com lombalgias ou 

dor crônica?  

3. Interconsulta: fale um pouco sobre o que acha, com qual categoria você mais 

realiza interconsulta, explique o porquê. Realiza ou realizou interconsulta com 

a eSF em relação às pessoas com lombalgias ou dor crônica?  

4. Reunião eSF/NASF: o que acha, é resolutiva? Fale um pouco sobre ela. Quais 

os casos mais tratados nas reuniões de equipe. 

5. Grupos terapêuticos, você pode me informar quais os grupos conduzidos pelo 

NASF? Qual ou quais os grupos o NASF coordena que beneficiam os 

portadores de lombalgias e dores crônicas? O que acha desta proposta 

terapêutica?  

6. Educação permanente e capacitação: já ofertou capacitação para a eSF, para 

qual categoria? Sobre lombalgias e dores crônicas músculo esqueléticas? Fale 

sobre educação permanente na relação eSF/NASF. 

7. Já realizou algum PTS com a eSF? Qual o perfil dos usuários para os quais 

realizou o PTS? Já fez algum PTS para paciente com dor lombar? 

8. Já realizou algum PST? Qual (s)? Fez algum PTS para portadores de 

lombalgias? 

9. Como é para você matriciar o médico?  

10. Como é para você matriciar o enfermeiro?  

11. Dentre as ferramentas do matriciamento qual ou quais você utiliza mais em 

geral? Por quê? Existe alguma dificuldade ou facilidade para a utilização de 

umas e não de outras? Qual seria a causa?   

12. Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas portadoras de 

lombalgias e de dores crônicas? 

 

SEM EIXO  

Autonomia profissional do fisioterapeuta na ESF 
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1. Fale um pouco sobre como percebia sua autonomia profissional ao trabalhar 

com a fisioterapia tradicional, antes de trabalhar com o matriciamento. 

 

2. Você observou alguma mudança na sua autonomia profissional ao trabalhar 

com a metodologia do matriciamento, ela se amplia, diminui ou não muda em 

nada? 

 

 

PERFIL 

Função na ESF: Psicólogo do NASF 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias? 

 SIM (  )NÃO (  ) 

2. Você conhece sinais e sintomas da dor lombar associada a fatores 

psicológicos? 

3. Você já tratou usuários com alguma questão de saúde mental que tiveram 

queixa de lombalgia e/ou de dores crônicas? 

4. Quais questões de saúde mental foram identificadas por você para esse (s) 

usuário (s)? 

5. Em relação à dor lombar e/ou dor crônica associada a fatores psicológicos você 

já teve a oportunidade de utilizar ou utiliza atualmente alguma abordagem 

técnica da psicologia para contribuir na melhora desse usuário? 

6. Qual abordagem terapêutica você considera mais apropriada para tratar os 

pacientes com dor crônica músculo esquelética? 

7. Ainda em relação à dor crônica, você desenvolve algum trabalho com os 

tabagistas? Se sim, algum deles se queixou de dor lombar crônica ou de dor 

crônica e fatores a ela associados, tais como, ansiedade, depressão, stress, 

medo de realizar tarefas e de sentir dor? 
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EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 

1. Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio 

matricial?  

           SIM (  ) NÃO (  ). 

2. Consulta compartilhada: fale um pouco sobre o que acha, qual a categoria que 

mais te solicita para consulta conjunta, explique o porquê. Realiza ou realizou 

consulta compartilhada com a eSF em relação às pessoas com lombalgias ou 

dor crônica?  

3. Interconsulta: fale um pouco sobre o que acha, com qual categoria você mais 

realiza interconsulta, explique o porquê. Realiza ou realizou interconsulta com 

a eSF em relação às pessoas com lombalgias ou dor crônica?  

4. Grupos terapêuticos: qual ou quais os grupos o psicólogo do NASF participa 

que beneficia os portadores de lombalgias e/ou de dores crônicas? O que acha 

desta proposta terapêutica?  

5. Educação permanente e capacitação: já ofertou capacitação para a eSF, para 

qual categoria? Sobre lombalgias e dores crônicas músculo esqueléticas? Fale 

sobre educação permanente na relação eSF/NASF  

6. Já realizou algum PTS com a eSF? Qual o perfil dos usuários para os quais 

realizou o PTS? Já fez algum PTS para paciente com dor lombar? 

7. Já realizou algum PST? Qual (s)? Fez algum PTS para portadores de 

lombalgias? 

8. Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas portadoras de 

lombalgias e de dores crônicas? 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 

PERFIL 

Função na ESF: Farmacêutico do NASF 

 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias?  

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Dentre os medicamentos alopáticos quais os mais dispensados para 

lombalgias e dores crônicas por esta farmácia da CFOE? 

Analgésicos (  ) anti-inflamatórios (  ) relaxantes musculares (  ) antidepressivos       

(  ) ansiolíticos (  ) hipnóticos sedativos (  )  Outros (  ) 

 

3. Qual (s) medicamento (s) fitoterápico (s) a farmácia desta CFOE possui para o 

tratamento da dor músculo esquelética? O médico e o enfermeiro prescrevem 

o (s) fitoterápico (s) referido (s)?  

4. Você acompanha a evolução do tratamento dos usuários que usam anti-

inflamatórios? Saberia dizer se os pacientes que frequentam os grupos de dor 

da clínica na CFOE diminuem o uso?  

5. E quanto aos pacientes que usam medicamentos de tarja preta? Você 

acompanha a evolução do tratamento deles? Sabe se os pacientes que 

frequentam os tratamentos da CFOE diminuem o uso?  

6. Você desenvolve algum trabalho com os tabagistas? Se sim, algum deles se 

queixou de dor lombar crônica ou dor crônica e fatores a ela associados, tais 

como, ansiedade, depressão, stress, medo de realizar tarefas e de sentir dor? 

 

EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 

1. Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio 

matricial? 
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SIM (  ) NÃO (  ) 

2. O farmacêutico interage com a eSF na avaliação do uso de anti-inflamatórios e 

de tarja preta?  

3. Você realiza ou realizou algum trabalho integrado com os outros membros do 

NASF, tais como, reunião de equipe, PST, PTS, consulta compartilhada, 

interconsulta, grupos terapêuticos, outro?  

4. Educação permanente: você já teve a oportunidade de contribuir para educação 

permanente da eSF em relação à prescrição de anti-inflamatórios e 

medicamentos de receituário especial? 

5. Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas portadoras de 

lombalgias e de dores crônicas? 

 

 

PERFIL 

Função na ESF: Educador físico do NASF 

 

EIXO TEMÁTICO 1 – Manejo técnico das lombalgias 

Lombalgias, conhecimento e abordagem  

1. Em sua graduação ou formação foi abordado o tema lombalgias?   

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Quantos usuários praticam atividade física na Academia Carioca da CFOE? 

3. Qual o quantitativo de pessoas com lombalgias pratica atividade física nesta 

CFOE? Pode ser uma estimativa. 

4. Qual o quantitativo de pessoas com dores crônicas pratica atividade física 

nesta CFOE? Pode ser uma estimativa. 

5. Como você realiza avaliação dos portadores de dores lombares? 

6. Você realiza exercícios específicos para reduzir as dores lombares, qual ou 

quais? 

7. Como você percebe a saúde física e emocional dos usuários da CFOE que 

praticam atividade física de uma maneira geral?  
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EIXO TEMÁTICO 2 – Apoio do NASF 

Matriciamento 

1. Você recebeu capacitação para trabalhar com a metodologia de apoio 

matricial?  

SIM (  ) NÃO (  ) 

2. Você realiza alguma atividade junto com o fisioterapeuta do NASF para 

portadores de lombalgias e/ou de dores crônicas? Qual (s)? 

3. Consulta compartilhada: Realiza ou realizou consulta compartilhada com a eSf 

/ou com o NASF em relação às pessoas com lombalgias ou dor crônica?  

4. Interconsulta: Realiza ou realizou interconsulta com a eSF e com o NASF em 

relação às pessoas com lombalgias ou dor crônica?  

5. Grupos terapêuticos, quais os grupos você acha importante os pacientes com 

dores lombares e com dores crônicas participarem na academia carioca? Por 

quê?  

6. Educação permanente: já ofertou educação permanente para a eSF, para qual 

categoria? Sobre lombalgias e dores crônicas músculo esqueléticas? E sobre 

outro tema? 

7. Já realizou algum PTS com a eSF? Qual o perfil dos usuários para os quais 

realizou o PTS? Já fez algum PTS para paciente com dor lomba ou dor crônica 

musculo esquelética? 

8. Qual o papel da ESF na promoção da saúde das pessoas portadoras de 

lombalgias e de dores crônicas? 
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ANEXO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS  

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada “Análise da 

relação de matriciamento entre o NASF e a ESF na atenção à saúde dos portadores de 

lombalgias da Clínica da Família Olímpia Esteves”, que tem como objetivo analisar o 

processo de matriciamento entre a ESF e o NASF na atenção à saúde dos portadores de 

lombalgias. Trata-se de um projeto de pesquisa desenvolvido por mim, Luciana Esteves 

de Freitas, como atividade do Curso de Mestrado em Saúde da Família da Universidade 

Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Serra. 

O (a) Sr. (Sra.) poderá participar ou não da pesquisa, bem como desistir em qualquer fase 

do estudo, sem qualquer prejuízo. Caso o (a) Sr. (a) aceite, todas as informações 

coletadas serão confidenciais, uma vez que os sujeitos não serão identificados, garantindo 

o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade.  

As informações da entrevista, a qual está sendo convidado (a) a fazer, serão gravadas 

com o auxílio de um gravador portátil em um local onde a/o Sr. (Sra.) poderá falar 

livremente sobre a sua experiência. A coleta dos dados será realizada de acordo com a 

sua disponibilidade e mediante a sua prévia autorização por escrito. Concordando em 

participar da entrevista, a/o Sr. (Sra.) poderá ouvir a gravação e retirar ou acrescentar 

quaisquer informações. O material da gravação será por mim arquivado por 5 (cinco) anos 

e após esse período será destruído.  

_____________________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: 

..............................................................................................................................................

...............................  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:..............................................................................................................................

..........................................  

Bairro:............................................................ 

Cidade:....................................................................................................  

Telefone: (.....)......................................................... Email: 

............................................................................................  

Título do Protocolo de Pesquisa: “Análise da relação de matriciamento entre o NASF e 

a ESF na atenção à saúde dos portadores de lombalgias da Clínica da Família Olímpia 

Esteves” 

Subárea de Investigação: Estratégia de Saúde da Família 



188 
 

Pesquisadora responsável:  

NOME – Luciana Esteves de Freitas  

E-mail: lucianafreitas051@gmail.com 

Instituição: Comitê de Ética em Pesquisa Secretaria Municipal de Saúde - RJ  

Rua: Evaristo da Veiga, 16 - Sobreloja - Centro – RJ, 

CEP: 20031-040  

Telefone: 2215-1485  

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br  

Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa    

Instituição – Universidade Estácio de Sá, Unidade Lapa. Endereço:  Rua do Riachuelo no 

27, 3o andar, Lapa, Rio de Janeiro, RJ. CEP:20230-010 

Telefone: (021) 3231-6135 

Email: ppqsaudedafamilia@estacio.br 

Contato com a pesquisadora: (21) 98320-0330 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(x) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

Objetivos e Justificativa: a proposta do estudo é analisar o processo de matriciamento 

entre a ESF e o NASF na atenção à saúde dos portadores de lombalgias da CFOE, com 

o objetivo de contribuir para o aprimoramento do matriciamento entre a ESF e o NASF e 

para a melhoria da qualidade da atenção à saúde aos portadores de lombalgias. 

Procedimentos: os profissionais de nível superior da ESF e os profissionais do NASF 

responderão à entrevista semi estruturada relativa ao manejo técnico das lombalgias e ao 

matriciamento NASF/ESF. A entrevista será gravada. 

Riscos e inconveniências: a pesquisa envolve riscos mínimos, uma vez que não haverá 

intervenção realizada no participante da pesquisa. O mesmo deverá ter disponibilidade 

para ser entrevistado durante o tempo de uma hora. Caso ocorra algum constrangimento 

para o entrevistado, esse tem o direito de não responder se for de sua vontade. Da mesma 

forma, se ocorrer algum desconforto com relação à disponibilidade de tempo, o 

participante poderá se retirar a qualquer momento da pesquisa, sem qualquer prejuízo 

para ele, conforme resolução 466 de 12 de dezembro de 2012.  

Potenciais benefícios:  

Espera-se com este trabalho expor as fragilidades e potencialidades das relações que se 

constituem através do matriciamento entre a ESF e o NASF, com o objetivo de contribuir 

para o aprimoramento do matriciamento ESF/NASF e para a melhoria da qualidade da 

atenção à saúde aos portadores de lombalgias.   

Informações Adicionais:  

mailto:lucianafreitas051@gmail.com
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa
mailto:ppqsaudedafamilia@estacio.br
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para 

esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você 

terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: “Análise da relação de matriciamento entre o NASF 

e a ESF na atenção à saúde dos portadores de lombalgias da Clínica da Família Olímpia 

Esteves”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 

sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________  

 

____________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

____________________________________  

Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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