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RESUMO 

 

A Estratégia da Saúde da Família vem cada vez mais se mostrando 
indispensável na resolução dos problemas de saúde pública da população 
brasileira. O conhecimento do território e o vínculo com a população é fator 
indispensável para alcançar um grau de resolubilidade satisfatório. Em razão 
da importância da Estratégia e das possibilidades de sucesso, o serviço vem 
sendo ampliado inclusive com a incorporação de outros profissionais de saúde 
além dos que já fazem parte da equipe mínima. As profissões de saúde que 
estão sendo agregadas à Estratégia o fazem a partir da criação do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família - NASF. O fisioterapeuta se configura em um dos 
profissionais que atuam ou podem atuar no NASF. O presente estudo teve por 
finalidade analisar os processos de capacitação oferecidos aos profissionais 
fisioterapeutas que atuam diretamente na Estratégia da Saúde da Família, suas 
necessidades e problemas que impedem ou dificultam a execução. A coleta de 
dados incluiu entrevistas com fisioterapeutas e gestores que atuam na 
Estratégia de Saúde da Família nos municípios de Belford Roxo, Nilópolis e 
Nova Iguaçu. A pesquisa identificou situações diferentes no que tange a 
organização e atuação da assistência fisioterapêutica nos municípios 
pesquisados. Tais diferenças estão ligadas direta ou indiretamente a problemas 
políticos, administrativos, a oferta de capacitação, diferenças salariais e a 
percepção da necessidade de capacitação. A pesquisa apontou para o fato da 
capacitação do profissional fisioterapeuta para atuação na ESF apresentar 
problemas na sua execução. Observou-se ainda o fato de que a resolução 
destas diferenças só poderão ser resolvidas à medida que os problemas 
elencados sejam equacionados e resolvidos, exigindo para tanto a atuação 
integrada das esferas de governo. 
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ABSTRACT 
 

The formulation of a Family Health Strategy is becoming more and more 
essential in working out a solution for the Brazilian population public health 
problems. The knowledge of the territory and connection with population is a 
factor indispensable in achieving a reasonable resolubility degree. Due to the 
Strategy significance and possibilities of success, the services is being 
expanded, inclusively with the engagement of new health professionals in 
addition to those who are already integrated into the basic team. The 
aggregation of health professions to the Strategy is being made with basis on 
the creation of the Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF [translated as 
‘Family Welfare Support Center’]. The physical therapist is one of the 
professionals who work or can work with NASF, and the purpose of this study is 
to review the training methods applied in the preparation of physical therapists 
directly giving care, their needs and problems that prevent or hinder the 
execution. Data collection included interviews with Managers and 
physiotherapists working in the Family Health Strategy in the municipalities of 
Belford Roxo, Nilópolis and Nova Iguaçu. The research identified different 
situations regarding the organization and performance of physical therapy 
assistance in the municipalities surveyed. Such differences are directly or 
indirectly linked to political and administrative problems, provision of training, 
wage differentials and the perceived need for training. The research pointed to 
the fact that the training of physiotherapists to work in the ESF has problems in 
its implementation. Further pointing to the fact that the resolution of these 
differences can only be solved as the problems listed be tackled and resolved, 
demanding for both the integrated performance from the spheres of 
government. 
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