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Saúde

RESUMO

Com a implementação do Sistema Único de Saúde surgiu a necessidade de formar trabalhadores em saúde que tivessem uma visão abrangente do 
contexto político e sócio-histórico que estão inseridos – o que implicava em desafios multidimensionais no campo educacional. Passados 30 anos 
do advento do SUS, as dificuldades formativas ainda são pontuadas por profissionais e educadores do campo da saúde. Nesta perspectiva, o 
processo formativo dos estudantes de fisioterapia, no Brasil, apresenta-se em processo de (re)construção. O objetivo deste estudo foi 
compreender as concepções sobre saúde pública e conceitos associados de estudantes de fisioterapia bem como identificar a percepção acerca 
do processo formativo; compreender a concepção sobre interdisciplinaridade e identificar necessidades formativas emergentes voltadas às 
práticas educacionais dos docentes universitários. A proposta da pesquisa conduziu para uma metodologia qualitativa, favorecendo a 
compreensão epistemológica da investigação, o desdobramento dos processos, significados em sua totalidade e os princípios de especificidade 
histórica. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, sobre a formação. A seleção da amostra populacional ocorreu utilizando o método 
Snowball: o primeiro participante foi escolhido por conveniência e indicou outro participante para colaborar com o estudo, e assim 
sucessivamente. Foram convidados a participar do estudo 12 estudantes de Fisioterapia de uma Instituição de ensino superior pública e 08 
estudantes de uma Instituição de ensino superior privada do estado da Bahia. Foram incluídos estudantes de Fisioterapia matriculados a partir do 
segundo semestre. Não foram realizadas comparações e/ou inferências acerca das instituições de ensino de origem dos entrevistados. A análise 
dos dados foi realizada sob a perspectiva da análise de conteúdo proposto por Bardin. Os depoimentos foram gravados e transcritos na integra. 
Em seguida, foram realizadas as seguintes fases: a) pré-análise, b) a exploração do material e c) o tratamento dos resultados, a inferência, a 
interpretação e d) a criação de categorias. Este trabalho atende requisitos estabelecidos pelas resoluções éticas Nº 466/2012 e Nº 510/2016 
emanadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Foram construídas duas categorias a partir dos depoimentos dos participantes: 1) A 
prática profissional engendrada num modelo biomédico e 2) o currículo “vivo”. Quando a discussão é sobre a prática profissional, foram 
recorrentes os depoimentos que apontam que o modelo de saúde hospitalocêntrico, centrado na doença, é rejeitado pelos participantes da 
pesquisa, porém é, ainda, dominante. Alguns depoimentos destacam importantes iniciativas individuais por parte de docentes e institucionais, por 
meio de práticas pedagógicas, que buscam questionar e rever o modelo biomédico. Quanto ao currículo os participantes da pesquisa acreditam 
que ele deve estar em constante modificação no sentido de potencializar as mudanças da atuação profissional de saúde contemporânea. Em que 
pese os avanços obtidos a partir do estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos de saúde, o status quo dos currículos de 
fisioterapia ainda tem caráter reabilitador e carece de uma formação reflexiva e crítica.
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