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RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS), atual forma de organização de saúde pública no Brasil, baseia-se em princípios como a integralidade, 
universalidade e equidade. Para consolidar essa integralidade da atenção, foi criado em 24 de janeiro de 2008 através da Portaria n. 154/GM, o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que em conjunto com a ESF e toda a rede de serviços de saúde objetiva oferecer uma assistência mais 
integral com uma maior cobertura populacional, a partir da inserção de profissionais de diferentes áreas, sendo o Fisioterapeuta um dos 
profissionais que podem compor as equipes de NASF. OBJETIVO: objetivou-se delinear a visão dos acadêmicos de fisioterapia sobre o principal 
papel do fisioterapeuta no NASF METODOLOGIA: Estudo exploratório e quantiqualitativo, realizada entre os meses de outubro de 2017 a abril de 
2018, no Centro Universitário Estácio do Ceará, aprovado pelo CEP. A população foi composta por acadêmicos do 4º e 10º semestres do curso de 
Fisioterapia, sendo a amostra formada por 34 e 99 alunos para o 4º e 10º semestres, respectivamente. No 4º foram inclusos alunos matriculados 
na disciplina de cinesioterapia, e no 10º alunos matriculados nas disciplinas de estágio supervisionado. Foram exclusos os que não eram alunos 
dos semestres em questão e os que não responderam o questionário de forma completa, restando 133 alunos. Os acadêmicos foram abordados 
nos intervalos entre as aulas, após esclarecido os objetivos e metodologia da pesquisa, foram convidados a fazer parte da mesma e solicitado a 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Utilizou-se um formulário, contendo 10 questões, 7 objetivas e 3 subjetivas, além dos 
dados sócio demográficos. Para análise estatística os dados foram tabulados no software Excel e analisados através do SPSS versão 20.0. 
RESULTADOS: Entrevistou-se 133 alunos, 34 do 4º e 99 do 10º semestre. A média de idade foi de 22,64 anos no 4º, 26 mulheres e 8 homens, para 
o 10° foi de 25,36 anos, 73 mulheres e 26 homens. Sobre à percepção pessoal do nível de conhecimento do NASF para os alunos do 4º semestre, 
apenas 5,88% consideraram seu nível excelente, 50% bom, 38,24% razoável e 5,88% nível insuficiente de conhecimento, já no 10º semestre 
5,05% se enquadraram com um excelente nível de conhecimento, 41,42% bom, 51,51% razoáveis e 2,02% se classificaram com nível insuficiente 
de conhecimento. Quanto a relevância dos estudos ministrados no curso e o conhecimento da atuação do Fisioterapeuta no NASF, observou-se 
no 4º semestre que 64,7% afirmaram a importância desses conhecimentos e 35,3% afirmaram ser parcialmente relevantes, já para o 10º 
semestre 6,06% dos alunos afirmaram que os conhecimentos adquiridos não eram relevantes para a atuação do Fisioterapeuta no NASF, 25,25% 
consideraram uma relevância parcial e 67,67% responderam que sim, eram relevantes. Em relação às áreas de atuação do fisioterapeuta que 
predominam no NASF, no 4º semestre 67,64% e no 10º 73,73% houve predominância da área de saúde do idoso, seguida de traumato-ortopedia 
para o 4º (43,17%) e 10º (50,5%), respectivamente, por fim respiratória (29,41%) no 4º semestre e neurologia (43,43%) no 10º semestre. Quanto 
à contribuição do fisioterapeuta no NASF 97,05% dos alunos do 4º semestre consideram importante essa contribuição e apenas 2,95% disseram 
que não. No 10º semestre 98,98% afirmaram que o fisioterapeuta contribui para a equipe do NASF. Ao serem questionados se estão aptos para 
atuar no NASF 58,82% dos alunos do 4º disseram que sim e no 10º 74,74% afirmaram sentirem-se aptos. CONCLUSÃO: O nível de conhecimento a 
respeito do NASF não apresenta alteração significativa do 4º para o 10º semestre, com predomínio de conhecimento pelos alunos na área de 
saúde do idoso. O atendimento oferecido pelo fisioterapeuta no NASF contribui para a melhoria e qualidade dos serviços oferecidos na atenção 
básica e os alunos os alunos do 10º semestre consideram-se aptos a trabalhar no NASF.

Saúde

Fisioterapia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


