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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as práticas dos Fisioterapeutas de Aracaju-SE à 

luz das diretrizes preconizadas na Portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2008. Foi usada uma 

metodologia qualitativa, em que a coleta dos dados foi feita por entrevistas seguindo um 

roteiro semiestruturado. Inicialmente, foram marcadas as entrevistas individualmente com os 

Fisioterapeutas dos NASFs de Aracaju-SE. Os resultados foram discutidos em nove eixos 

temáticos: reuniões de equipe, atendimento específico, visita domiciliar, ferramentas, 

levantamento de indicadores de saúde como medida de resolutividade, atuação em sala de 

espera, práticas corporais, dificuldades nas organizações de trabalho com profissionais da ESF 

e achados sobre o NASF. Dentre os resultados, foi possível destacar que uma equipe 

multiprofissional incompleta ou sem conhecimento dos princípios e diretrizes do SUS e do 

NASF resulta no aumento de filas e demora no atendimento aos usuários. Porém, o NASF 

trouxe a oportunidade primária ao fisioterapeuta de atuar em uma equipe multiprofissional, 

decidindo inovações junto a gestões municipais e até mesmo estaduais. Através desses eixos, 

a prática do Fisioterapeuta em relação à teoria, segundo as diretrizes da Portaria 154 não está 

sendo colocada em prática. Esta pesquisa contribuiu para uma sistematização detalhada sobre 

o trabalho do Fisioterapeuta na Atenção Primária, necessitando deste profissional maior 

atenção nas organizações, planejamentos e trabalho em conjunto com o profissional ESF para 

a população usuária do SUS.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária. Programa Saúde da Família. Diretrizes. Fisioterapia.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the practices of Physiotherapists of Aracaju-SE according to the 

recommended guidelines in Decree 154 of January 24, 2008. It was used a qualitative 

methodology, in which data was collected by interviews that followed a semi-structured 

script. Initially, interviews were scheduled with the Physiotherapists of the Support Nucleus 

Family´s Health (NASFs) of Aracaju-SE. The results were discussed in nine thematic areas: 

working team meetings, specific care, home visits, tools, health indicators as a measure of 

resolution, performance in lectures, body practices, difficulties in work organizations with 

Family Health Strategy (ESF) professionals and progress on NASF. Among the results, it was 

observed that a multidisciplinary team incomplete or no knowledge of the principles and 

guidelines of SUS and NASF results in increased queues and delays in services to users. But 

the NASF brought the primary opportunity for the therapist to act in a multidisciplinary team, 

deciding innovations with the municipal administrations and even state. With this, it was 

possible to evaluate the practice of the physiotherapist and compare to the theory, according 

to the guidelines of Ordinance 154. This research contributed with a detailed systematization 

of the work of physiotherapists in primary care, requiring that professional a greater 

organization, planning and work together with the ESF professionals for benefit of the users 

of Unified Health System (SUS). 

 

Keywords: Primary Care; Health Program Family; Guidelines; Physiotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO      

 

No Brasil, mudanças e evoluções vêm ocorrendo referentes ao processo de estar 

doente e de estar correndo risco de adoecer. Essa diversidade dá-se pela construção de uma 

atenção básica em expansão e com a transformação dos diferentes modelos de ensino que 

trazem inovações em seus métodos de ação (SOUZA et al; 2013). 

Dibai Filho e Aveiro (2012); Souza et al (2013); Rodrigues (2010); Bispo Junior 

(2010); Carneiro (2011) retratam em seus trabalhos que muitas das inovações do perfil 

profissional do Fisioterapeuta descaracterizam a proposta inicial da intervenção puramente 

reabilitadora, consequentemente ao momento final da intervenção, mas uma categoria com 

total capacidade para promover ações preventivas e básicas, significando participação total 

nos processos da busca pela saúde. 

Surge, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), com o intuito de melhorar a 

saúde do cidadão brasileiro, trazendo uma proposta de reorientar o modelo assistencial, 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. As 

equipes atuam com ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 

doenças e agravos mais frequentes e manutenção da saúde da comunidade (BORGES et al; 

2010). 

Vagarosamente, demonstrações isoladas em algumas regiões brasileiras mostram que 

a inserção da Fisioterapia no Programa Saúde da Família enriquece ainda mais a atenção de 

saúde da população. As ações de prevenção e educação em saúde são essenciais para a 

melhora da qualidade de vida da população, e as intervenções no atendimento domiciliar 

podem levar à positividade na relação do paciente com o meio, tanto físico quanto social 

(NAVES, BRICK; 2011). 

O fisioterapeuta pode proceder junto à equipe de Atenção Básica, realizando 

atendimentos domiciliários em pacientes acamados ou impossibilitados, realizando atividades 

para que consigam desenvolver suas atividades de vida diária (AVD), melhorando a qualidade 

de vida e evitando possíveis complicações, contribuindo nas decisões junto a outros 

profissionais (FERREIRA et al; 2005).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Graduação em Fisioterapia 

destacam que a formação do fisioterapeuta deve contemplar as necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no SUS (SERIANO, MUNIZ, CARVALHO; 2013). O SUS não deve ser 
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confundido com atenção básica. Esta, por ser um campo em plena expansão e ao mesmo 

tempo em permanente construção; e a Fisioterapia, por ser uma profissão que tem como 

objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, começam a interligar-se pela Portaria 154 de 24 de janeiro de 2008, com a 

criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (DIBAI FILHO, AVEIRO; 2012). 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) surge como uma ferramenta que 

possibilita ressignificações nas práticas dos profissionais que participam dessa política, de 

toda a equipe trabalhadora da atenção básica, da população assistida e na rede de atenção 

(SOUZA et al; 2013). 

Práticas comuns a todos os profissionais dos NASFs: organização da equipe, 

construção do processo de territorialização, identificação de parceiros da comunidade, 

identificação de demanda, acolhimento, assistência e educação em saúde para a população, 

além da educação permanente dos profissionais da equipe para, assim, prestar um 

atendimento integral à comunidade (RIBEIRO et al; 2013). 

Em relação às áreas estratégicas que compõem o NASF, estas se distribuem em 

nove: saúde da criança/adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da 

pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência 

farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas e complementares. Sua 

composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de SF, mediante 

critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de 

profissionais (RODRIGUES; 2010). 

Diferentes categorias profissionais ocupam o cenário mínimo do tipo de NASF 

(NASF 1, NASF 2 e NASF 3): Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Profissional da 

Educação Física, Terapeuta Ocupacional, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 

Médico Acupunturista, Médico Ginecologista, Médico Homeopata, Médico Pediatra e 

Médico Psiquiatra. 

O Fisioterapeuta precisa estar apto a planejar, implementar, controlar e executar 

políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos em saúde pública, contribuindo com o 

planejamento, a investigação e os estudos epidemiológicos; participar de câmaras técnicas de 

padronização de procedimentos em saúde coletiva; avaliar a qualidade, a eficácia e os riscos à 

saúde decorrentes de equipamentos de uso fisioterapêutico (RIBEIRO, SOARES; 2014).  

Novas práticas e novos valores serão necessários para atender o redirecionamento 

das tecnologias leves utilizadas nesse território, pois novos encontros (trabalhadores / 
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trabalhadores-trabalhadores / usuários) ocorrerão, proporcionando afetos e afecções múltiplos 

(SOUZA et al; 2013). 

No processo de trabalho na Atenção Básica, o Fisioterapeuta deve suprir a demanda 

da comunidade, reduzindo danos e agravos, com uma prática integral que perpasse a educação 

em saúde, acolhimento, atendimentos individuais, grupos operativos e realizando visitas 

domiciliares, quebrando o paradigma de ser uma profissão apenas reabilitadora (RIBEIRO, 

SOARES; 2014).  

Mudanças recentes nos projetos político-pedagógicos dos cursos revelam a 

preocupação com a formação dos fisioterapeutas, incluindo os estágios em saúde coletiva, 

tentando propiciar aos estudantes a vivência na atenção básica, ampliando a qualificação 

profissional e a possibilidade de acesso da comunidade ao serviço de fisioterapia (RIBEIRO 

et al; 2013). 

Os desafios da Fisioterapia na atenção básica iniciam-se na própria formação, pois, 

para inserir nesse contexto, ele precisa ir além da boa técnica. É preciso estar sensível às 

necessidades e às circunstâncias de vida das famílias envolvidas e dos colegas de trabalho. 

Tudo isso vai além da interdisciplinaridade que busca equipes com profissionais de diferentes 

áreas integradas. A visão do Fisioterapeuta deve ser mudada para adequar-se as propostas do 

Sistema Único de Saúde (RODRIGUES; 2010).  

Devido à experiência prática como Fisioterapeuta do NASF em Capela-SE, percebi 

que a capacitação de planejar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e 

eventos em saúde pública, vinculados às redes de Atenção Básica, é um grande desafio. Dessa 

forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar as práticas dos Fisioterapeutas de 

Aracaju-SE à luz das diretrizes preconizadas na Portaria 154 de 24 de janeiro de 2008. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Atenção primária 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é caracterizada por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

Desenvolve práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados (BRASIL; 2006). Caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de diversas atividades de saúde pública com baixa densidade tecnológica, 

capaz de resolução de grande parte dos problemas de saúde apresentados pelos pacientes 

(LAVRAS; 2011). 

De acordo com Feo, Campo, Camacho (2006), a atenção primária caracteriza-se por 

um primeiro nível assistencial com capacidade de minimizar grande parte dos problemas de 

saúde, em tempo oportuno, com acessibilidade e garantia da continuidade. A APS é 

considerada o primeiro contato na rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e busca 

desenvolver um conjunto de ações complexas que demandam dos profissionais da saúde da 

família uma intervenção ampliada sobre a saúde da população. Assim, fica evidente a 

necessidade de uma atuação interdisciplinar, em que trocas de saberes através das diversas 

disciplinas sejam permitidas, levando em consideração não apenas os saberes específicos e 

clínicos, mas também o conhecimento social e cultural da população assistida (FEO, 

CAMPO, CAMACHO; 2006).  

 

2.1.1 Atenção primária no mundo 

 

Em 1920, o Ministério de Saúde do Reino Unido declarou que o Relatório de Dawson 

é um dos primeiros documentos que conceitua a Atenção Primária à Saúde. É definida como 

organização sistêmica regionalizada e hierarquizada dos serviços de saúde, por nível de 

complexidade e sob uma base geográfica definida (LAVRAS; 2011). 

Em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde na então 

URSS, foi realizada a Declaração de Alma-Ata. Nessa Declaração, foram enfatizados os 

cuidados primários de saúde. Os cuidados à saúde na atenção primária são baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 

colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 
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participação e a um custo que a comunidade e o País possam manter em cada fase de seu 

desenvolvimento. A família e a comunidade representam o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos 

lugares onde pessoas vivem, trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado 

processo de assistência à saúde (OMS; 1978). Representou um marco de influência nos 

debates sobre os rumos das políticas de saúde no mundo, reafirmando a saúde como direito 

humano fundamental (FNUI; 1979).  

Em 1986, foi realizada no Canadá a Primeira Conferência Internacional de Promoção 

à Saúde. Suas discussões foram passadas pela Declaração da Alma-Ata, fortalecendo os 

Cuidados Primários à Saúde e enfatizando Saúde para Todos em 2000 e anos subsequentes. 

Reafirmou a capacidade de a comunidade atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde 

(HEIDMANN et al; 2006).  

Em 1990, o Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde em países da 

União Europeia analisou cuidados hospitalares para o nível ambulatorial, havendo grande 

diversidade nas formas de organizar e prestar esses serviços. Para o Observatório, a Atenção 

Primária à Saúde deve reforçar e avaliar as práticas do primeiro contato, da longitudinalidade, 

da integralidade, da coordenação, da centralização na família e da orientação para a 

comunidade (CONILL; 2008).  

Em 2008, foi publicada no Relatório Mundial da Saúde, pela Organização Mundial de 

Saúde, a necessidade de “dar prioridade às pessoas” de uma forma equilibrada, a saúde e o 

bem-estar, demonstrando que os cuidados primários podem vir a ser facilitadores de uma 

convergência, segura, efetiva e socialmente produtiva, da promoção da saúde e da prevenção 

da doença (LAVRAS; 2011). 

 

2.1.2 Atenção primária no Brasil 

 

De 1920 até a atualidade, surgiram no Brasil os Centros de Saúde Escola com 

tentativas de organizar a APS. 

Teixeira (2006) relata: 

 

[...] o pioneiro na implantação desses postos no País foi Paula Souza, a partir da 

reforma que efetuou nos serviços de saúde paulistas em 1925. Foram vários postos 

de atendimento local, onde a população deveria ter acesso a um conjunto de ações 

integradas e permanentes, fortemente voltadas para a prevenção via educação 

sanitária. Tinham um caráter provisório e tomavam como pilares as campanhas 

contra doenças epidêmicas [..], (p.18).  
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Em 1960, foi criada a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) que 

organizava e operava serviços de saúde pública e de assistência médica. Essa Fundação teve 

atuação marcante nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em 1960, teve a expansão dos 

centros de saúde vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, atuação voltada para a atenção 

materno- infantil e para o desenvolvimento de ações de saúde pública, incluindo as grandes 

endemias. Em 1970, com o apoio das Universidades, as primeiras experiências de medicina 

comunitária marcaram o início de participação dos municípios no desenvolvimento da APS. 

Alguns municípios brasileiros, dentre eles Campinas, Niterói, Londrina, Montes Claros, 

Teresina, São Luís, Cotia, Sete Lagoas, Pelotas e Joinville, aos poucos, foram expandindo 

suas ações nos cuidados básicos de saúde (FAGNANI; 2005). 

Em 1980, foram propostas as Ações Integradas de Saúde (AIS), seguidas pelo 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), até a instituição da Constituição de 

1988 que estabeleceu a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). As diretrizes foram criadas 

como forma de organização da saúde do país como, por exemplo, a descentralização de 

comando nas esferas de governo, integralidade das ações de saúde e participação popular na 

seguridade social como forma de organizar a saúde do país, sendo o serviço de saúde um 

direito social e dever do Estado (BARAÚNA et al; 2008). 

Em 1990, com a municipalização do SUS, começou a haver uma estruturação mais 

uniforme da APS sob responsabilidade dos municípios brasileiros, incentivados pelo 

Ministério da Saúde através de normatizações e financiamento. Nesse período, observou-se a 

permanência de várias iniciativas de estados e municípios em relação à APS, sem, no entanto, 

configurar-se um modelo nacional. É competência dos municípios considerar as 

características e a diversidade da população de cada local e organizar-se, independentemente 

do modelo escolhido, respeitando as seguintes diretrizes: territorialização; organização do 

trabalho com base no perfil epidemiológico da população; acolhimento do usuário; análise de 

risco nos processos assistenciais; e utilização de dispositivos diversos de gestão do cuidado 

em saúde, visando garantir a integração das práticas e a continuidade assistencial (LAVRAS; 

2011). 

Novos conceitos em relação aos saberes e práticas despertaram nos profissionais a 

diferença frente ao processo saúde / doença (SOUZA et al; 2012). Em 1994, o Ministério da 

Saúde cria o Programa Saúde da Família (PSF), após uma avaliação positiva do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991(BRASIL; 1998). Em 2006, o PSF 
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passou a ser entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, também 

chamada de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Essa estratégia foi proposta pela Portaria 

648/GM de 28 de março de 2006 que instituiu a Política Nacional de Atenção Básica. Esta é 

caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. O trabalho deve ser em equipe, dirigido a 

populações de territórios bem delimitados. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 

baixa densidade que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância 

em seu território (BRASIL; 2006a). 

A Política de Atenção Básica direciona-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Ela considera o 

sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural, 

buscando a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos 

ou sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. 

Porém, o SUS, atualmente, mostra-se mais preparado para o manejo clínico das condições 

agudas do que para o manejo clínico das condições crônicas, já que isso constitui um processo 

complexo que envolve o desenvolvimento de práticas de autocuidado, abordagens 

multiprofissionais e garantia de continuidade assistencial, o que só pode ser obtido através de 

sistemas integrados (LAVRAS; 2011). 

 

2.2 Estratégia Saúde da Família  

 

 A ESF surge com o objetivo de contribuir para a reorientação do modelo 

assistencial, a começar da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL; 2012). É caracterizada como modelo assistencial, equipes 

multiprofissionais em unidades de saúde, distribuídas em territórios delimitados 

especialmente. Este modelo possui uma população específica, vivendo em tempo e espaços 

determinados, com problemas de saúde definidos, interagindo com os gestores das distintas 

unidades prestadoras de serviços de saúde. Além de ser uma extensão geométrica, um perfil 

demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, 

caracteriza-se por um território em permanente construção (BARBOSA et al, 2008; 

MONKEN, BARCELLOS; 2005). 
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A Estratégia Saúde da Família expressa-se como porta de entrada do sistema de 

saúde, através de práticas humanizadas, integrais e com participação social, obedecendo ao 

nível de complexidade de cada indivíduo. Busca assistência a este como sujeito ligado à 

família, ao domicilio e à comunidade, de forma contínua e com qualidade (ROS; 2006). 

Composta por equipes generalistas e multiprofissionais em unidades de saúde, torna-

se mais fácil alocar famílias em territórios geográficos específicos (CAPISTRANO FILHO; 

1999). Cada equipe é formada por um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um técnico de 

enfermagem, um técnico de odontologia e de quatro a seis agentes comunitários de saúde 

(RIBEIRO, SOARES; 2014). Esse conjunto de profissionais faz cobertura a seiscentas 

famílias, aproximadamente de três a quatro mil pessoas, garantindo os fluxos de referência e 

contrarreferência aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial 

e hospitalar (CARVALHO, CACCIA-BAVA; 2011).  

Campo comum de todos os profissionais da estratégia:  

1. Trabalhar em equipe: construir um plano de ação nos territórios, em conjunto com a 

população, suas organizações sociais e demais instituições que atuam no território. O 

conhecimento do território inclui: avaliação da saúde ambiental, identificando principais 

fatores de risco e vulnerabilidades da comunidade; 

2. Desenvolver ações de educação em saúde: orientações sobre medidas de higiene, 

incentivar e promover uma vida menos sedentária à população; 

3. Intervir em situações relacionadas à saúde da criança, saúde da mulher e do homem; 

4. Intervir em condições sociais da clientela: perguntar se é aposentado(a), se recebe 

algum benefício, se é alfabetizada. Tudo isso vai interferir na vida pessoal de cada um e dos 

que o cercam; 

5. Aplicação técnica de primeiros socorros: cuidados básicos em caso de acidentes 

domésticos ou comunitários; 

6. Adotar medidas de alto-cuidado, de cuidado com os colegas e com seu espaço de 

trabalho: Aplicação de técnicas de cuidados relacionados à segurança no trabalho; 

7. Adotar uma postura de acolhimento e estabelecimento de vínculo e responsabilização 

com usuários e trabalhadores da saúde: O acolhimento é compreendido como ato de acolher 

as pessoas, ouvi-las, dar-lhes créditos, empenhar-se na resolução de suas demandas; 

8. Aplicar procedimentos metodológicos de pesquisa em saúde: os indicadores de saúde 

devem ser utilizados enquanto instrumento de gestão, facilitando o aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho e das relações interprofissionais (SOUZA, HAMANN; 2009). 
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2.3 Núcleo de apoio à Saúde da Família 

 

2.3.1 Legislação 

 

O Ministério da Saúde criou, em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, com o intuito de aumentar 

a abrangência das ações de atenção básica, de oferecer maior respaldo, resolubilidade e 

integralidade ao SUS (BRASIL; 2008) . O Núcleo de Apoio à Família é uma equipe que 

surgiu com a necessidade de ampliar e apoiar as Estratégias de Saúde da Família (ESF), 

agregando profissionais de diferentes áreas, capazes não só de solucionar problemas de saúde, 

mas também de ordem política, social, cultural e econômica, fortalecendo o SUS (BARBOSA 

et al; 2010).  

 

 2.3.2 Diretrizes do NASF 

 

As Diretrizes do NASF têm como objetivo promover interferência direta na 

qualidade da vida dos cidadãos (BARBOSA; 2008). A Integralidade é uma das diretrizes dos 

SUS, concebido como um conjunto de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, em 

cada caso e em todos os níveis de complexidade (BRASIL; 1988).  

Considerada a principal diretriz a ser praticada pelo NASF, a Integralidade traz 

abordagem integral do indivíduo, práticas de saúde organizadas a partir da integração das 

ações de promoção, prevenção e cura e pela organização do SUS, garantindo acesso às redes, 

conforme as necessidades de sua população (BRASIL; 2010). 

As ações integradas devem partir da necessidade da população atendida, e isso deve 

servir como guia em todas as intervenções. Devem ser eficazes, pois vão ao encontro dos 

anseios e desejos dos usuários do serviço, pautadas na realidade concreta da população e não 

baseadas nas concepções dos profissionais acerca do real (OLIVEIRA, ROCHA, CULOTO; 

2012). 

Outras diretrizes merecem destaque: educação permanente em saúde dos 

profissionais e da população, desenvolvimento da noção do território, participação social, 

educação popular, humanização, interdisciplinaridade, intersetorialidade e promoção em 

saúde. 
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QUADRO 1: Diretrizes do NASF 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Definida como prioridade para discussão de casos em equipe e dos atendimentos 

compartilhados, através da realização de atividades educativas junto à comunidade, 

buscando ampliar ações de promoção e prevenção à saúde (BEZERRA et al; 2010). 

TERRITORIALIZAÇÃO 

O Território é o lugar de responsabilidade e de atuação compartilhada que possui  

demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços (RODRIGUES; 2010). 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

É participação da população em todas as fases de planejamento, desenvolvimento e 

realização dos programas de promoção à saúde, construindo um processo político-

pedagógico de conquista de cidadania e fortalecimento da sociedade civil (BRASIL; 2010). 

EDUCAÇÃO POPULAR 

Busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de 

participação popular, sistematizando formas coletivas de aprendizado e investigação, de 

modo a promover análise crítica sobre a realidade (VASCONCELOS; 2004). 

HUMANIZAÇÃO 

Perpassa os processos de trabalho e os atores envolvidos na atenção básica. É necessário que 

sejam utilizados vários dispositivos na produção de saúde, a exemplo dos grupos de trabalho 

colegiado gestor, ouvidorias, acolhimento com classificação de risco, entre outros ( NORA, 

JUNGES; 2013).  

INTERDISCIPLINARIDADE 

Contempla no reconhecimento dos profissionais de diferentes áreas trabalharem em 

conjunto, buscando soluções compartilhadas para os problemas das pessoas e das instituições 

(SAUPE, 2005). 

INTERSETORIALIDADE 

A intersetorialidade em saúde é compreendida como uma relação reconhecida entre uma ou 

várias partes do setor saúde, com uma ou várias partes de outro setor que se tenha formado 

para atuar em um tema (TEXEIRA, PAIM; 2002). 

PROMOÇÃO EM SAÚDE 

A promoção da saúde relaciona-se fortemente com os múltiplos aspectos dos modos de vida, 

propondo aos cidadãos que busquem formas de permitir vidas produtivas, no aspecto social e 

econômico, com qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades (RABELLO; 2010). 
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2.3.3 Categorias profissionais  

 

O NASF é composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, 

importantes na busca de um modelo de atenção mais humanizado, integral e de 

responsabilização dos profissionais e usuários, observando as necessidades de uma pessoa em 

seu âmbito integral (BARBOSA et al; 2008).  

Atualmente, são 19 especialidades de profissionais: 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 médica); médico do trabalho; médico 

acupunturista; e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de 

saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas (BRASIL; 2014). Todas essas categorias profissionais devem ser capazes de 

suprir as necessidades de saúde, vulnerabilidades socioeconômicas e o perfil epidemiológico 

dos diversos territórios que abrangem os sistemas de saúde (COSTA et al; 2013).   

 

 2.3.4 Modalidades do NASF  

FIGURA 1: Modalidades do NASF 

MODALIDADES Nº de Equipes Vinculadas Somatória das Cargas 

Horárias Profissionais* 

NASF 1 5 a 9 ESF*** e/ou  

AB**** para populações 

específicas (e CR**, 

equipe ribeirinha e fluvial) 

Mínimo 200 horas 

semanais. Cada ocupação 

deve ter, no mínimo, 20h e, 

no máximo, 80h de carga 

horária semanal. 

NASF 2 3 a 4 ESF e/ou AB para 

populações específicas ( e 

CR, equipe ribeirinha e 

fluvial) 

Mínimo 120 horas 

semanais. Cada ocupação 

deve ter, no mínimo, 20h e, 

no máximo, 40h de carga 

horária semanal. 

NASF 3 1 a 2 ESF e/ou AB para 

populações específicas ( e 

CR, equipe ribeirinha e 

fluvial) 

Mínimo 80 horas semanais. 

Cada ocupação deve ter, no 

mínimo, 20h e, no máximo, 

40h de carga horária 

semanal. 

Fonte: Brasil (2014). 

*Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas. 

**Equipe Consultório na Rua. 
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*** Equipe Saúde da Família. 

**** Equipe de Atenção Básica. 

 

FIGURA 2: Histórico/Cobertura do NASF em setembro de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Histórico/cobertura do NASF em abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php>. Acesso 

em novembro de 2015. 
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2.3.5 Atribuições gerais do NASF 

 

A equipe multiprofissional do NASF deve atuar em parceria com as ESFs, 

compartilhando experiências e realizando trabalhos de forma integrada. Aquele não é porta de 

entrada, mas atua como efetivador desta (BRASIL; 2008).  

Dentre suas principais práticas e ações, merecem destaque: 

- Promover atividades Pedagógicas juntamente com apoio de outros profissionais, já que essas 

atividades não costumam fazer parte da formação profissional;  

- Em conjunto com as ESFs e a comunidade, identificar o público prioritário; 

- Planejar, juntamente com as ESFs, o acompanhamento das internações domiciliares; 

- Com vista à intersetorialidade, desnvolver ações políticas sociais, como educação, esporte, 

cultura, trabalho, lazer dentre outras; 

- Promover gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de 

organização participativa com os Conselhos Locais e Municipais de Saúde; 

- Divulgar as ações do NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, faixas, folderes e 

outros veículos de informação; 

- Desenvolver ações e medida de impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores 

previamente estabelecidos; 

- Realizar de discussões periódicas entre ESF, NASF e usuários, desenvolvendo 

resolubilidade compartilhada (BRASIL;  2010).  

 

2.3.6 Ações intersetoriais do NASF  

 

FIGURA 4: Intersetorialidade 

 
Fonte: Brasil (2014). 
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Suas organizações devem ser feitas da seguinte forma: acolhimento; atendimento 

individual; atendimento domiciliar e atendimentos educativos em equipe; planejamentos; 

apoio aos grupos; trabalhos educativos, de inclusão social; enfretamento da violência; ações 

comuns aos equipamentos públicos (ELLERY, PONTES, LOIOLA; 2013). O NASF pode 

desenvolver ações em diversos setores, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Academias 

da Saúde, Escolas, Centros de Referência de Assistência Social(CRAS) e Centro de Atenção 

Psicossocial(CAPS) (BRASIL, 2013).  

 

 

FIGURA 5: Setores de atividades do NASF 

 

Fonte: Brasil (2013). 

 

Unidade Básica de Saúde: Composta por equipes com médicos (clínicos, pediatras e 

ginecologista-obstetras), enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio 

técnico e diversas especialidades (oftalmologistas, dermatologistas, cardiologistas, 

pneumologistas). A demanda atendida apresenta-se como espontânea e/ou encaminhada por 

outros serviços nesse caso, não há adstrição de clientela, e a delimitação da área de 

abrangência refere-se, exclusivamente, às ações de vigilância à saúde. Dessa forma, optou-se 

por utilizar o referencial proposto por Starfield (2004), que se desdobra em dimensões de 

avaliação da atenção básica à saúde, denominadas de: acessibilidade, porta de entrada, elenco 
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de serviços, vínculo, coordenação, orientação familiar e orientação comunitária (ELIAS et al; 

2006).  

Academia da Saúde: Criada em 2011 e subsidiada pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) de 2006 e pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 

2011, o Programa complementa e potencializa as ações de cuidados individuais e coletivos na 

Atenção Básica. Os profissionais do NASF devem incluí-lo no planejamento conjunto de suas 

ações, além de articular com a rede de serviços de saúde (BRASIL; 2014).  

Programa de Saúde na Escola (PSE): criado em 2006, o Programa participa da 

construção de planos e abordagens terapêuticas em comum com os profissionais das equipes 

de Saúde da Família, de acordo com as necessidades evidenciadas pelas equipes. Discute e 

reflete permanentemente com as equipes de Saúde da Família a realidade social e as formas 

de organização dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com as adversidades e 

potencialidades (BRASIL - PSE; 2009). 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS): é unidade pública da política 

de assistência social, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), localizado 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social de cada município. O CRAS 

destina-se à prestação de serviços e programas socioassistenciais, na perspectiva de 

potencializar a proteção social básica às famílias e indivíduos. Auxilia o Ministério da Saúde 

nos suprimentos das carências da população e na melhoria da qualidade de vida (BRASIL – 

CRAS; 2009). 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): criado em 1990, na Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, propôs serviços de funcionamento em todo o território nacional, compondo a rede 

de atenção primária ao atendimento a pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas (SOUZA et al; 2007).  

Ações Intersetoriais proporcionam parcerias multiprofissionais importantes para 

promoção, prevenção e reabilitação, através de um atendimento global, observando as 

necessidades de uma pessoa de forma integral (COSTA et al; 2013).  

 

2.3.7 Ferramentas tecnológicas para o NASF 

 

As ferramentas do NASF são formas de organização do trabalho inovadoras, não 

contando ainda com processos de trabalho plenamente definidos e sistematizados. O Apoio 
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Matricial, a Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o Projeto de Saúde no 

Território (PST) são as principais ferramentas (LANCMAN et al; 2013).  

Apoio Matricial: O apoio matricial é também chamado de matriciamento, termo mais 

utilizado para se referir aos encontros e atividades conjuntas entre os profissionais (reuniões 

ou encontros de matriciamento) (BRASIL; 2008). Traz novas possibilidades de trocas de 

saber entre profissionais de saúde em diversos níveis de atenção, ampliando articulação e 

qualificando os serviços das redes que compõem o sistema de saúde (CAMPOS, 

GUERRERO; 2013).  

Clínica Ampliada: Consiste basicamente na articulação e diálogo de diferentes 

saberes para a compreensão dos processos de saúde e adoecimento e na necessidade de 

inclusão dos usuários como cidadãos participantes das condutas em saúde, inclusive da 

elaboração de seu projeto terapêutico (BRASIL – Humaniza SUS; 2009). A clínica ampliada 

prevê, de acordo com a necessidade dos usuários, a articulação entre os serviços de saúde e 

outros setores como recursos para promoção de saúde, por compreender que esta constitui um 

agenciamento de vetores sócio-político-cultural-econômicos em um mesmo plano de 

imanência (SUNDFELD; 2010). 

Projeto Terapêutico Singular (PTS): Surgiu na década de 1990, junto com a Reforma 

Psiquiátrica, resultante de um conjunto de propostas individuais ou coletivas de uma 

discussão interdisciplinar. Desenvolve diagnóstico, define metas e avalia a situação para 

grupos ou familiares, e não apenas para indivíduos. Implica a proximidade, a intensidade de 

redes de afetos e de relações, gerando a capacidade de pensar e de criar novas realidades 

(CAMPOS, GUERRERO; 2013).  

Projeto de Saúde no Território (PST): É uma estratégia das equipes de referência 

(equipe de SF) e de apoio (NASF) para desenvolver ações na produção da saúde no território 

que tenham foco na articulação dos serviços de saúde com outros serviços e políticas, de 

forma a investir na qualidade de vida e na autonomia de sujeitos e comunidades. O PST 

auxilia ainda o fortalecimento da integralidade do cuidado, à medida que trabalha com ações 

vinculadas à clínica, à vigilância em saúde e à promoção da saúde (BRASIL; 2010).  

 

2.4 Fisioterapia 

 

A Fisioterapia é a profissão que tem como objeto o estudo do movimento humano 

em todas as suas formas de expressão e potencialidades, tendo sua utilidade na atenção básica 
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reconhecida pela publicação da Portaria 154 de 24 de janeiro de 2008 com a criação do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (BRASIL, 2008). 

A Fisioterapia originou-se com caráter essencialmente curativo e reabilitador em 

decorrência das sequelas das guerras e do alto índice de acidente de trabalho. Foi instituída no 

Brasil como profissão de nível superior em 1969, Decreto-Lei nº 938/69 (BISPO JUNIOR; 

2010). Seu foco é centrado na cura e reabilitação do organismo. Só então, em 2001, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) apresentou as diretrizes curriculares nacionais, 

necessitando dos princípios e diretrizes do SUS no trabalho em equipe e da atenção integral à 

saúde (ALMEIDA, MARTINS, ESCALDA; 2014). 

Para Rebellato e Botomé (1999), um profissional de nível superior, especialmente da 

área de saúde, não pode restringir-se a apenas executar métodos e técnicas. Deve ter a 

capacidade de mais do que executar procedimentos, analisar e produzir novos saberes.  

Nos últimos anos, fez-se necessária a reorganização dos currículos dos cursos 

superiores em relação às diversidades epidemiológicas, demográfica, cultural, social e 

econômica relacionadas aos indivíduos usuários do SUS. A Integralidade só será colocada em 

prática pelo aluno, a partir do conhecimento transferido pelo professor com o uso de 

metodologias ativas. Essas têm que ser capazes de transformar o estudante no processo de 

aprendizagem (ALMEIDA, MARTINS, ESCALDA; 2014).  

A necessidade de adequação das profissões à realidade epidemiológica e à nova 

lógica de organização dos sistemas de serviços de saúde reorienta o campo de atuação 

profissional da Fisioterapia e novas possibilidades de atuação no SUS. Esse sistema organiza 

a atenção à saúde, fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade, equidade e 

territorialização. Este caracteriza definir uma população, possibilitando ao profissional 

Fisioterapeuta acompanhar mais próximo o paciente, criar vínculo e desenvolver ações 

promocionais e preventivas potentes (BISPO JUNIOR; 2010). 

 

2.4.1 Fisioterapia na atenção básica 

 

O ensino em Fisioterapia ainda não privilegia o SUS e seus princípios e eixos 

norteadores, em especial a Integralidade. Fazem-se necessários espaços críticos reflexivos que 

articulem universalidade (docentes e discentes), serviços de saúde, políticas municipais e 

movimentos sociais. Em 2002, as graduações dos cursos de Fisioterapia tiveram que incluir 

em suas diretrizes curriculares a formação de um profissional generalista, humanista, com 
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visão crítica no processo saúde-doença, sem perder o rigor científico e intelectual específico 

da profissão (BRASIL; 2011). 

 

2.4.2 Fisioterapia na atenção primária 

 

O Fisioterapeuta deve aproximar-se de saberes da epidemiologia quanto à 

distribuição das doenças nas coletividades e das ciências sociais quanto aos fatores culturais, 

comportamentais e religiosos do processo saúde-doença. Deve subsidiar a contextualização da 

realidade histórico-social na determinação do risco, acrescentar novas possibilidades e 

necessidades de atuação do Fisioterapeuta frente ao atual quadro sanitário e da nova lógica de 

organização do SUS: Busca transformar hábitos e condições de vida, promovendo saúde e 

evitando distúrbios do sistema locomotor (BISPO JUNIOR; 2010).  

A origem da Fisioterapia não teve uma tradição ligada à atenção básica à saúde. 

Historicamente, suas ações estão voltadas para os níveis de atenção secundário (diagnóstico e 

tratamento das doenças) e terciário (danos e reabilitação). Isso porque a profissão vive na 

tentativa de recuperar, reabilitar ou, ao menos, minimizar os sofrimentos. Sua formação 

acadêmica constitui um paradigma reabilitador, voltada, principalmente, para o atendimento 

(VEIGA et al; 2004; SOUZA; 2006).  

Durante muito tempo, a formação acadêmica dos cursos de diversos Estados 

brasileiros era concentrada no modelo curativo. Na 11ª Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), as instituições de nível superior tiveram que revisar suas estruturas curriculares, 

fortalecendo o SUS. Na 12ª CNS, 2003, o Fisioterapeuta foi incluído como profissional 

apoiador do PSF. Nessa atuação, esse profissional precisa ir além da boa técnica,  precisa  

envolver-se na realidade local das famílias, junto a outros profissionais (SOUZA, 

CARRAPATOSO, OLIVEIRA; 2012).  

A Fisioterapia na atenção básica tem demonstrado dificuldades para garantir o acesso 

da população aos níveis de assistência, principalmente o nível secundário. As pessoas devem 

ser encaradas como sujeitos em todas as suas formas: biológica, psicológica e social. Na 

atenção básica, nível primário, problemas de saúde mais prevalentes devem ser encaminhados 

para outros níveis de assistência, até mesmo de alta complexidade, nível terciário. Percebe-se 

que a integralidade das ações continua a ser um problema para o sistema de saúde (HARRIS 

et al; 2007). 
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Em 2001, surgiu a residência em Saúde da Família na Escola de Saúde da Família 

Visconde de Sabóia, Sobral-CE, desenvolvendo atividades com grupos de hipertensos, 

diabéticos, hanseníase e gestantes, promovendo ações de prevenção e promoção da saúde. O 

Fisioterapeuta começou a realizar atendimentos coletivos, direcionados aos grupos 

(LACERDA, RIBEIRO; 2011).  

Algumas competências e habilidades suficientes para atuação do Fisioterapeuta na 

atenção primaria básica em ambiente comunitário são: 

- Vigilância dos distúrbios cinesiofuncionais; as intervenções na prevenção de doenças 

relacionadas ao aparelho cardiorrespiratório; as causas externas, especialmente acidentes de 

tráfegos e aumento da população idosa, em virtude da longevidade, merecem relevantes 

acompanhamentos de vigilância; 

- Ações de planejamentos são essenciais nessas atividades; 

- Orientações posturais: devem atuar com grupos populacionais, orientando sobre cuidados 

posturais para grupos específicos, a exemplo das crianças, educação e saúde na escola, do 

retorno venoso e incentivo ao aleitamento materno nas gestantes e nos idosos, estado físico-

funcional e autoestima; 

- Desenvolvimento da participação comunitária: deve estimular a comunidade a participar dos 

conselhos locais de saúde e conscientizar a população sobre o seu protagonismo na condução 

do sistema de saúde; 

- O ser humano participativo facilita o crescimento da consciência crítica, fortalece o poder de 

mobilização e o entendimento da condução de sua vida social; 

- Desenvolvimento de ambientes e incentivos a estilo de vida saudáveis: junto aos indivíduos, 

as famílias e as comunidades, o Fisioterapeuta pode desenvolver ações em defesa de moradia 

e condições estruturais básicas, como abastecimento de água, esgotamento e tratamento dos 

dejetos sanitários. E em relação às habilidades pessoais, pode desenvolver ações de incentivo 

à prática de atividades físicas, hábitos alimentares saldáveis e combate ao tabaco, álcool e 

drogas ilícitas (BISPO JUNIOR; 2010).  

 

2.4.3 Fisioterapia no NASF 

 

A Fisioterapia não tem apenas a função curativa. Contribui para a saúde funcional de 

cada cidadão, através de ações preventivas, tendo como finalidade reduzir a ocupação  de 

leitos e custos para o tratamento da população (PLOSZAJ; 2002).  
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Com o NASF, o Fisioterapeuta deixa de ter predominância reabilitadora para ter 

também ações coletivas, proporcionando práticas e conhecimentos às comunidades sobre 

questões sociais e de políticas públicas em saúde (COSTA et al; 2013).  

Segundo Pires, 2000:  

 

[...] o trabalho em saúde é um trabalho essencial para vida humana. O produto é 

indissociável do processo que o produz, é a própria realização da atividade [...] (p. 

255). 

 

Para Barbosa (2008), é dever do Fisioterapeuta do NASF: 

- Realizar diagnóstico local; 

- Realizar atendimentos individuais e coletivos, dando suporte de atenção básica aos critérios 

de referência e contrarreferência estabelecidos pelo Município; 

- Realizar pesquisas e ações específicas de saúde mental em conjunto com a equipe. 

Porém, alguns impactos da atuação do Fisioterapeuta na equipe do NASF merecem 

destaque, como: 

- Desconhecimento do território como ambiente vivo e com fatores sociais e culturais 

agregados; 

- A integração do NASF com as equipes ESFs; 

- A grande demanda reprimida para a Fisioterapia; 

- A formação assistencialista que dificulta o acolhimento e a organização das ações; 

- A formação clínica, fazendo com que necessitem de mais tecnologia para trabalhar. 

O maior desafio é a formação do profissional para as práticas de saúde coletiva. A 

visão da Fisioterapia deve mudar e sua formação deve ser baseada em Políticas de Saúde para 

que a profissão se adapte às propostas do SUS (BARBOSA; 2008).  
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FIGURA 6: Estudos com contribuições e desafios do fisioterapeuta no NASF 

Fonte: A autora. 

 

 

REFERÊNCIAS CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS 

FISIOTERAPEUTA NO NASF 

RIBEIRO, 2009. A formação dos acadêmicos de Fisioterapia na 

atenção primaria deve estabelecer vínculos, 

pautados no diálogo e na responsabilidade 

social. 

BORGES et al, 2010. A atuação do Fisioterapeuta na atenção primária 

visa diminuir o número de leitos e custos para o 

tratamento da população e é essencial nos 

cuidados básicos das comunidades. 

BISPO JÚNIOR, 2010. As novas possibilidades de atuação do 

Fisioterapeuta no SUS geram aproximação e 

vínculo deste com o usuário.  

LANCMAN et al, 2013. A prática das diretrizes do NASF encontra-se 

limitada, devido à precariedade dos serviços das 

redes, impedindo a continuidade do trabalho. 

SEVERIANO, MUNIZ, CARVALHO, 

2013. 

As instituições de ensino em Fisioterapia devem 

incluir as práticas de atenção primária nos 

primeiros períodos do curso. 

SOUZA et al, 2013. Há necessidade na formação do Fisioterapeuta, 

de discussões sobre as políticas públicas de 

saúde que contemplem cuidado integral e 

resolutivo dos usuários. 

RIBEIRO et al, 2013. Há necessidade de mais estudos sobre o elo 

entre os Fisioterapeutas dos NASFs e os 

profissionais da ESF, principalmente ACS. 
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3  QUESTÕES NORTEADORAS 

 

- A prática do Fisioterapeuta do NASF no município de Aracaju-SE  estava 

adequada à sua diretriz? 

- Quais foram os conhecimentos gerados a partir do registro e análise desta 

prática? 
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4   METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do Estudo 

No estudo de campo, o pesquisador descrever com precisão as características 

utilizadas durante sua de coleta de dados. A  análise desses dados dependem de muitos 

fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir 

esse processo como uma microárea de atividades, que envolve a redução dos dados, a 

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. Dessa forma, a 

natureza qualitativa será predominante (GIL, 2002).  

O estudo foi qualitativo, documental, com finalidade analítica, descritiva e de campo. 

Para desenvolvê-lo foram realizadas entrevistas com profissionais Fisioterapeutas que 

atuarem nos NASFs de Aracaju-SE. Teve como finalidade analisar o trabalho desses 

profissionais na atenção primária de saúde.  

A prática dos participantes com diferentes saberes e conhecimentos varia de acordo 

com suas realidades. Na sistematização dessa prática a visão critica é sustentada no trabalho 

individual e coletivo (GIL, 1999).  

 

4.2 Localização da Pesquisa 

O estudo foi realizado no município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, situado 

na região Nordeste do Brasil. Localiza-se no litoral, sendo cortada por rios como o Sergipe e o 

Poxim. Limita-se com os municipios Nossa Senhora do Socorro(norte), Itaporanga 

D’ajuda(sul), Sao Cristovão(leste), Barra dos Coqueiros(noroeste) e Oceano Atlântico 

(sudoeste). Possui atualmente 623 766 habitantes, com uma area territorial de 174 Km², tem 

uma densidade demografica 3.100 hab./km². Possui um total de 43 unidades de saúde da 

família ( distribuidas em 4 polos), 134 Equipes de Saúde da Familia e 9 equipes NASFs. 

Abaixo, a distribuição e nomeclatura dos 39 bairros do municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Poxim
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FIGURA 7: Destaque dos bairros visitados para a realização das entrevistas 

 

 Fonte: Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju#Demografia>. Acesso em 25 de 

março de 2015. 

 

 

4.3 População a ser estudada 

O estudo teve como participantes dez Fisioterapeutas que prestam serviços nos Nasfs 

de Aracaju-SE que estão distribuídos entre as nove equipes do município. É sabido que hoje 

essa é a categoria profissional que busca aprimorar e estruturar estratégias de atuações com 

um novo conceito de saúde-doença, enfatizando os preconceitos de intervenção precoce, 

impulsionando a sua mudança de perfil profissional, não estando mais limitado a garantir 

sobrevida da população (RODRIGUES; 2010). 

 

4.4 Critério de inclusão e exclusão  

Como critério de inclusão o profissional Fisioterapeuta tinha que está registrado no 

CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), CNES (Cadastro 

Nacional de Saúde) e está atuando no NASF (Núcleo de Saúde da Família) de Aracaju. E 

como critério de exclusão: profissionais de licença e readaptado para outro setor fora do 

NASF. 

 

1 Centro  14 Novo Paraíso  27 Ponto Novo  

2 Getúlio Vargas  15 América  28 Luzia  

3 Cirurgia  16 Siqueira Campos  29 Grageru 

4 Pereira Lobo  17 Soledade  30 Jardins  

5 Suíssa  18 Lamarão  31 Inácio Barbosa  

6 Salgado Filho  19 Cidade Nova  32 São Conrado  

7 13 de Julho  20 Japãozinho  33 Farolândia  

8 Dezoito do Forte  21 Porto Dantas  34 Coroa do Meio  

9 Palestina  22 Bugio  35 Aeroporto  

10 Santo Antônio  23 Jardim Centenário  36 Atalaia  

11 Industrial  24 Olaria  37 Santa Maria  

12 Santos Dumont  25 Capucho  38 Zona de Expansão  

13 José Conrado de Araújo  26 Jabotiana  39 São José  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju#Demografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Para%C3%ADso_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_Novo_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luzia_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siqueira_Campos_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grageru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pereira_Lobo_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soledade_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardins_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%ADssa_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamar%C3%A3o_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%A1cio_Barbosa_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salgado_Filho_(bairro_de_Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Nova_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Conrado_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Julho_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3ozinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farol%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dezoito_do_Forte_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Dantas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_do_Meio_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bugio_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Centen%C3%A1rio_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atalaia_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olaria_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capucho_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Expans%C3%A3o_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Conrado_de_Ara%C3%BAjo_(Aracaju)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jabotiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_(Aracaju)
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4.5  Instrumento para Coleta de Dados 

 

Foi elaborado um Roteiro de Entrevistas semi-estruturado para os Fisioterapeutas dos 

NASFs (APÊNDICE A) responderem. Este possuirá cinco temáticas estruturadas com 

respostas abertas e fechadas: 

a) Perfil do profissional e do paciente – nome, idade, sexo, tempo e  local da graduação, 

tipo de residência, pós-graduação, mestrado ou doutorado, tempo de trabalho no 

NASFs; 

b) Organização do trabalho no NASF – reuniões intersetoriais e multissetoriais, discussão 

de casos com ESFs, educação continuada, vigilância dos distúrbios cinesiofuncionais 

em domicílios, orientações posturais e  práticas com participação da comunidade; 

c) Diagnóstico Local – levantamento de indicadores de saúde (morbidade) nos polos, 

distritos, áreas e microáreas das equipes ESFs apoiadas pelos NASF e medidas de 

resolutividade envolvendo diversos setores municipais; 

d) Ações territoriais – Unidades Básicas de Saúde, Programas Saúde na Escola, 

Academias da Saúde, Centro de Apoio Psicossocial, Centro de Assistência Social 

dentre outros; 

e) Relações Multidisciplinares – Profissionais ESF e NASF e importância do 

Fisioterapeuta no NASF; 

f) Recomendações – Desafios e relevâncias encontradas pelos Fisioterapeutas dos 

NASFs. 

A Fisioterapia, embora tenha si mantido no nível de assistência secundaria a saúde da 

população, possui competências e habilidades suficientes para a atuação na assistência 

primaria, principalmente na promoção e prevenção das doenças e seus agravos( BISPO 

JUNIOR; 2010). 

  

4.6 Coleta de Informações 

Após a liberação do Comitê de Ética, os participantes da pesquisa foram previamente 

comunicados para entrevista. A pesquisadora foi pessoalmente até o local, horário e data 

sugerida pelo sujeito individualmente. Foi usado um gravador Quick Start Guide ICD-PX240 

da marca SONY para coleta das respostas durante a entrevista. 

A coleta dos dados da pesquisa de campo se faz necessário preservar a identificação e 

respostas dos participantes como correspondente a uma obrigação moral (GIL; 2002).  
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4.7 Logística 

Para obtenção das respostas do roteiro no campo da pesquisa, inicialmente foi 

apresentado o projeto de pesquisa a coordenadora do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) de Aracaju-SE, através do Centro de Educação Permanente de Saúde (CEPS) de 

Aracaju. Após autorização da mesma, a Coordenadora do CEPS enviou uma Carta de 

Apresentação a pesquisadora com aceitação do presente projeto para pesquisa no Município 

de Aracaju – SE. Incialmente a pesquisadora se reuniu com a Coordenadora do NASF com 

finalidade de conhecer seu planejamento e  funcionamento e onde estão inseridos os 

Fisioterapeutas. Os sujeitos da pesquisa foram comunicados inicialmente pela Coordenação 

do Núcleo e posteriormente pela pesquisadora por email e telefone para realização da 

entrevista semi-estruturada (APENDICE B). Todos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE C).  

 

4.8 Análise dos Dados 

A análise dos dados foi sistematizada através pelos resultados e conexões das respostas 

através do roteiro de entrevistas pelos Fisioterapeutas dos NASFs de Aracaju-SE. A 

Sistematização de praticas produz conhecimento sobre praticas de ações sociais a partir da 

reconstrução e interpretação critica na busca qualitativa e comunicativa de experiência e de 

sua revelação logica (CARRILLO; 1996).  Para Gil (2002)  os estudos de campo tendem a 

utilizar variadas técnicas de coleta de dados. Daí por que, nesse tipo de pesquisa, os 

procedimentos de análise costumam ser predominantemente qualitativos. 

 

 

4.9 Questões Éticas 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA) que teve liberação dia 13.10.2015 através do código 

48515715.4.0000.5284 com finalidade de manter a integridade e dignidade do 

desenvolvimento da pesquisa e interesses dos sujeitos participantes. E estes assinarão o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) para que suas 

respostas venham não gerem constrangimentos sobre a participação do projeto. 

 

 



40 
 

 
 

QUADRO 2: Lista dos fisioterapeutas entrevistados 

 

NOME 

SIMBÓLICO 
IDADE GÊNERO 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

TIPO DE 

ESPECIALIZAÇÃO/ 
CAPACITAÇÃO  

TIPO DE NASF/REGIÃO 

DE APOIO 

F1 35 F 

ambulatório público e 

privado 11 anos 

biomecânica e 

uroginecologia 

tipo 1/ 1ª regiao, ubs: 

antonio alves, augusto franco 

e niceu dantas 

F2 33 F hospital público 10 anos terapia intensiva 

tipo 1/ubs 3ª regiao: hugo 

gurgel(coroa do meio), 

sinhazinha e marx carvalho 

F3 35 F hospital público 11 anos biomecânica 

tipo 1/ubs 3ª regiao: hugo 

gurgel(coroa do meio), 

sinhazinha e marx carvalho 

F4 33 M hospital público 9 anos hospitalar 

nasf 2/ ubs 2ª regiao(santa 

maria): oswaldo leite e 

elizabeth pita 

F5 32 M 

ambulatorio público e 

privado 10 anos 

fisiologia do exercicio, 

ortopedia e r.p.g. 

tipo 1/ubs 5ª regiao: osvaldo 

de souza, maria do ceu e 

dona jovem 

F6 31 F ambulatório privado 7 anos 

dermato funcional, rpg e 

iniciou  saúde publica 

tipo 1/ubs 4ª regiao: joaldo 

barbosa, fernando sampaio e 

edezio vieira 

F7 33 F ambulatório privado 8 anos terapia manual e postural 

tipo 1/ubs 2ª regiao(são 

conrado): humberto mourao 

e geraldo magela 

F8 35 F ambulatório privado 13 anos 

cinético-funcional e 

acupuntura 

tipo 1/ubs 8ª regiao: lauro 

dantas e carlos hardmam 

F9 34 F ambulatório privado 11 anos 

trauma-ortopedia e terapia 

intensiva 

tipo 1/ ubs 7ª regiao: joao 

cardoso e onesimo pinto 

 

As entrevistas foram gravadas durante 45 minutos que, posteriormente, foram 

transcritas e armazenadas, respeitando o sigilo de todos os dados. Os nomes originais foram 

substituídos por nomes simbólicos, preservando a identidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

Ao término da avaliação, os dados coletados foram analisados através da técnica de 

análise de conteúdo, de acordo com as respostas pelo roteiro de entrevista respondido pelos 

Fisioterapeutas dos NASFs. As observações foram transformadas em anotações de campo e 

documentadas. Para Gil (2002), os estudos de campo tendem a utilizar variadas técnicas de 

coleta de dados. Daí porque, nesse tipo de pesquisa, os procedimentos de análise costumam 

ser predominantemente qualitativos. Os resultados deste estudo seguem no capítulo 

“Resultados e Discussão”.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Eixo 1 – Reuniões de equipe 

 

5.1.1 Discussão informal dos casos 

 

A reunião de equipe para discussão de casos é realizada de forma irregular, 

informalmente e em locais inapropriados.  

 

Reunião é muito difícil gente fazer. Só em caso para discutir a questão de um ou 

outro paciente (F2). 

[...] ainda a gente consegue fazer uma discussão de caso raramente e quando se faz é 

bem informal (F1). 

 

No estudo de Costa et al. (2013), afirma-se que a resistência imposta pela ESF ocorre 

devido à expectativa equivocada sobre a atuação do Fisioterapeuta centrado no modelo 

biomédico, excluindo-se a real condição preventiva no modelo de atenção à saúde do NASF.  

O NASF é visto pela ESF como um dispositivo potencializador da integralidade do 

cuidado, firmando a atenção longitudinal da Fisioterapia. Na pesquisa de Ribeiro et al.(2013), 

todas as ações voltadas para a promoção e prevenção da saúde e a prática profissional devem 

ser baseada em decisões coletivas, em uma perspectiva interdisciplinar.  

A tardia experiência de alunos nas práticas em saúde coletiva e fisioterapia 

comunitária, direcionadas à Atenção Básica, resultou em conhecimento insuficiente para com 

o SUS, falta de valorização de uma formação pedagógica nas ações do NASF e a necessidade 

de tecnologias para trabalhar (SERIANO et al, 2013). 

Porém, Lancman et al.(2013) retratam em sua pesquisa algumas dificuldades em 

pactuação do processo de trabalho das equipes NASFs com as ESFs. Dentres elas, destaca que 

a formação, experiência dos profissionais, dinâmica de trabalho, meta com a produtividade 

exigida e a facilidade e/ou dificuldade de cada profissional em compartilhar o trabalho 

proporcionam organizações de trabalhos fragilizados.  
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5.1.2 Educação em Saúde  

  

O trabalho continuado de Educação em Saúde acontece em diferentes momentos da 

rotina das equipes, sendo, muitas vezes, desenvolvido por oportunidade de públicos à espera 

da realização de consultas, exames e na marcação dos mesmos. 

 
[...] a gente busca fazer grupos de educação continuada para criação de vínculo, 

adesão. No momento que os usuários estão aguardando a serem chamados pra fazer 

exames (F9). 

 

Martini (2000) considera que, mesmo sem um maior reconhecimento de suas 

atribuições, o fisioterapeuta destaca-se pelos seus trabalhos quanto à Atenção Básica, como: 

redução de agravos ou danos, acolhimento, educação em saúde, visitas domiciliares, dentre 

outros, o que ratifica seu papel no NASF e contribui para quebrar o rótulo de uma profissão 

voltada especialmente à reabilitação. 

A fala de F9 desconhece as atribuições acima:  

 

[...] tem médicos tanto nesse posto como no outro que já deixou bem claro que não 

gosta de fazer práticas de educação continuada...daí você vai fazer o que? Até 

mesmo as gerentes não se envolvem quando a gente vai reclamar (F9). 

 

Com isso, faz-se necessário o aumento de capacitação que envolva integralidade e 

detalhamento da finalidade do Fisioterapeuta no NASF, visto que os profissionais da ESF 

desconhecem suas especificidades e funcionamento.  

 

5.2 Eixo 2 – Atendimento específico 

 

5.2.1 Desconhecimento do atendimento individual e coletivo  

 

O atendimento individual e coletivo depende diretamente dos profissionais ESFs. 

Geralmente, a falta de vínculo com as ESFs dificulta o recrutamento de usuários com 

patologias específicas para a formação de grupo e a discussão individual de caso dos 

pacientes.  

 

[...] em relação ao atendimento individual, se tiver uma demanda a gente atende. Eu 

geralmente tem uma agenda aberta (F7). 

[...] Já fizemos trabalho com gestantes, mas não tem ainda nenhum grupo específico 

(F2). 
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[...] O atendimento individual ele é muito restrito... eu dependo muito do médico e 

do enfermeiro encaminhar pra mim(F9). 

[...] Eu já consegui fazer uma atividade coletiva sobre postura com as mulheres do 

Bolsa Família.  Mas não é um grupo fixo(F6). 

 

Entretanto, Ellery et al (2013), destacaram em sua pesquisa que alguns profissionais 

foram carentes quanto à relação de compartilhar atividades coletivas com profissionais de 

diferentes áreas. 

A relação com outros profissionais está sendo um terreno novo...a gente não tem na 

faculdade essa formação (Médico residente). 

Na faculdade, a gente não trabalha em grupo com outros profissionais. A gente 

trabalha no máximo, com outros colegas de mesma profissão (Dentista ESF). 

 

Baraúna (2008) descreve um objetivo do fisioterapeuta  no NASF: favorecer na 

conquista da integralidade da assistência com outros profissionais. A proposta do 

fisioterapeuta é voltada para uma assistência à saúde, visando contribuir para as funções 

corporais e para o desenvolvimento da motricidade, o que implica uma melhor qualidade de 

vida. 

Araújo (2015), em seu estudo, relata que em Vila Carli de Guarspauava – Paraná, 

todos profissionais do NASF realizam atendimentos individuais e ofertam apoio Matricial às 

ESF do território de atuação, como também participam de eventos, cursos de capacitação e 

campanhas. 

O Fisioterapeuta do NASF deve realizar atendimento individual e coletivo. No 

entanto, não como principais formas de trabalho, já que sua principal função é preventiva e 

não reabilitadora. O critério de seleção para atendimento individual e coletivo depende das 

condições territoriais da ESF e da assistência secundária e terciária na região apoiada. 

 

5.3 Eixo 3 - Visita domiciliar 

 

5.3.1. Uso de recursos próprios 

 

A maioria das visitas são realizadas com recursos próprios dos Fisioterapeutas. 

Muitos usam seus carros e materiais de tecnologias leves.  

 

A maioria das visitas eu fazia a pé, mas no momento que eu fui assaltado na área, 

saindo da casa de um paciente, eu agora só vou se o município mandar o carro...é 

quando tem dias que não vem ou demora a vim...resultado a visita não é feita (F4). 
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Dibai Filho; Aveiro  (2012) corroboram com a fala relacionada aos recursos. Em seu 

estudo, foi possível observar que falta material de consumo pessoal, seja de higiene ou para 

confecção de material ilustrativo, e não tem transporte, dificultando o acesso às residências 

mais distantes. 

Lancman et al (2013) afirmam que a maioria dos trabalhadores dos NASFs utilizam 

para comunicação seus próprios celulares, computadores e, para seu deslocamento dentro da 

comunidade para visitas domiciliares, usam seus próprios meios de locomoção. 

O estudo de Campos; Domotto (2007) corrobora com o resultado do presente trabalho, 

quando reconhece que o NASF necessita de uma alternativa de reorganizar a assistência à 

saúde quanto há financiamento insuficiente, ausência de política de pessoal e de um projeto 

consistente para a formação de especialistas. 

Perripolli et at (2015) demonstram em seu estudo que, para os Fisioterapeutas 

realizarem visitas domiciliares, as maiores dificuldades são as carências de materiais e 

dificuldades de locomoção.  

Todo município que tem NASF recebe uma verba mensalmente para despesas, como 

salário dos profissionais e materiais para trabalho. O valor depende do tipo do NASF(Tipo 1, 

2 ou 3).Além disso, o município pode custear com recursos próprios ações necessárias para 

um bom desenvolvimento das ações e segurança dos prestadores de serviços.  

 

5.3.2. Envolvimento direto dos ACS 

 

É comum ter a presença do agente comunitário de saúde, representando um membro 

da equipe ESF durante a realização da visita domiciliar.  

 

[...]o ACS ele é muito bom para isso. Geralmente ele vai na primeira visita 

conosco...ele é quem mais sinaliza a necessidade de alguns domicílios (F1). 

[...] A seleção da visita domiciliar é feita pela gerente do posto. A primeira visita 

sempre é feita com com o pessoal da ESF...é mais comum o ACSs (F3). 

[...]geralmente são os ACSs que nos procuram para realizar a visita domiciliar. Na 

maioria dos casos, nós vamos no nosso próprio carro(F6). 

 

No que se diz em relação à presença do ACS nas visitas domiciliares, percebe-se que 

as práticas desempenhadas pelos Fisioterapeutas nos domicílios ainda não estão consolidadas 

em seu ponto de vista. A comunicação e a falta de envolvimento nas atividades desenvolvidas 

pelo NASF são falhas (RIBEIRO et al, 2013).  
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É possível observar que as visitas domiciliares são feitas sem apoio da gestão quanto 

ao suporte básico para sua concretização e pouca participação dos profissionais médico e 

enfermeiro, visto que são profissionais membros da ESF níveis superiores, porta de entrada 

com conhecimento necessário para discussão quanto à conduta com os Fisioterapeutas e 

demais membros do NASF. A necessidade de integração e de ações compartilhadas entre os 

profissionais durante as visitas resulta em bons prognósticos aos acamados e à qualidade de 

vida dos cuidadores.  

 

5.3.3 Benefícios 

 

Apesar das limitações do Fisioterapeuta em desenvolver visita domiciliar, é notório o 

benefício e a evolução significativa dos pacientes após as intervenções feitas com orientações 

aos cuidadores, aos pacientes, sendo otimista a utilização dos recursos domésticos. 

 

[...] Uma lição que a gente viu foi uma Senhorinha que morava sozinha no centro. 

Ela sofreu um AVC, tem 91 anos e o filho que morava em São Paulo veio pra cuidar 

dela.  Na primeira visita fiz avaliação, na segunda orientações e eu já vi uma a 

necessidade da prescrição de um andador (F5). 

 

Simões, Gomes (2006) corroboram quando esta pesquisa observam em seu estudo 

que intervenção fisioterapêutica preventiva evita futuras complicações, maior mobilidade 

muscular, locomoção, redução de diabetes, hipertensão arterial, bem como diminui a 

sobrecarga articular.  

A construção de um protocolo específico para intervenção do Fisioterapeuta no 

domicílio dentro da atenção primária facilitará a discussão dos casos com os profissionais 

ESF, além da possibilidade no atendimento coletivo e compartilhado. 

 

5.4 Eixo 4 – Ferramentas 

 

[...]Não a gente não usa nenhum tipo dessas ferramentas...Uma vez, fizemos de um 

paciente neurológico grave e quando passamos para a equipe dá continuidade, não 

deram (F7). 

 

5.4.1 Pouca adequação ao uso das ferramentas  

 

As ferramentas disponibilizadas pela Portaria 154 de janeiro de 2008 são pouco 

utilizadas pelos profissionais analisados. Essa portaria enfatiza na Organização do Trabalho 
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dos profissionais do NASF o uso do apoio matricial, projeto terapêutico singular, projeto 

terapêutico no território, clínica ampliada e referência e contra referência.  

 

[...] já usei algumas dessas ferramentas, mas não é comum...nossos registros são 

feitos através de fotos e relatórios. Também temos um livro para os usuários 

assinarem a participação da ação que está sendo feita (F3). 

[...]das ferramentas que estão na portaria, o apoio matricial é o mais frequente, mas 

ainda está engatinhando (F1). 

[...]Em relação as ferramentas apoio matricial, clinica ampliada...eu acredito que a 

gente usa essas ferramentas (F4). 

[...]As referências e contra referencias as vezes fazia muito no incio...É muito difícil 

ter a contra referência (F5). 

 

 

Em relação ao Projeto Terapêutico Singular (PTS) questionado dentro das 

ferramentas usadas pelo Fisioterapeuta do NASF, nota-se que o mesmo é pouco utilizado. Em 

casos de atendimentos aos usuários recorrentes pelo Ministério Público vindo do CAPES e 

casos de pacientes com sequelas neurológicas graves, a ferramenta ainda se torna uma prática 

obrigatória. A seguir, alguns relatos sobre o uso do PTS: 

 

[...] Casos que precisem ativar o Ministério Público aí a gente teve que tem uma 

regularidade para atendimento e fazendo registro no projeto terapêutico singular.  

Mas a gente não faz isso com frequência (F9). 

[...]já fizemos alguns PTS, mas a gente não costuma fazer. Então fizemos por ordem 

judicial (F2). 

[...] Não! A gente não usa nenhum tipo dessas ferramentas.  A única vez que nós 

usamos foi aquela que já falei anteriormente daquele paciente que era de alta 

complexidade (F7). 

[...] São poucos casos que a gente consegue fazer o uso dessas ferramentas, poucos 

mesmo (F6). 

 

A maior parte dos estudos sobre o PTS como ferramenta prática no trabalho em 

saúde mental descreve seu processo de implantação e resultados em serviços com oferta de 

cuidados mais intensivos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A elaboração do 

PTS ocorre em momentos de encontro dos sujeitos e na organização dos processos de trabalho 

do NASF (HORI, NASCIMENTO; 2014). 

No estudo de Pinto et al (2011), o projeto terapêutico é construído desde o primeiro 

momento em que o cliente entra no serviço, através da porta de entrada chamada de 

acolhimento. Os profissionais do CAPES elaboram esse projeto mínimo e, no decorrer do 

acompanhamento do paciente, esse projeto pode mudar ou não, adequando-se ao aspecto do 

paciente naquele momento, sendo discutido esse projeto durante reuniões, podendo ou não ser 

modificado. 
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A construção de um projeto terapêutico singular deve ser compreendida como 

estratégia que, em sua proposição e desenvolvimento, envolve a pessoa, seus familiares e a 

rede social, em um processo contínuo, integrado e negociado de ações voltadas à satisfação de 

necessidades e produção de autonomia, protagonismo, inclusão social (BOCCARDO et al, 

2011). 

O Ministério da Saúde recomenda o uso do PTS, PST e Matriciamento como 

requisitos básicos das ações realizadas pela equipe NASF. Além dessas ferramentas, cada 

Núcleo pode criar outras ferramentas como critério de informações para inclusão da 

produtividade dos profissionais, individual e coletivamente.  

 

5.4.2 Registro das ações usando ESUS 

 

Além das ferramentas já descritas, também foi exemplificado pelos entrevistados o 

uso do ESUS. Todos os profissionais usam obrigatoriamente essa ferramenta.  

 

[...] Nós já começamos desde junho e julho desse ano a fazer alimentação do ESUS. 

Fazemos manualmente (F6). 

 

Diferente do resultado encontrado no estudo de ARAUJO (2015), os Fisioterapeutas 

do NASF de Guarapuara – PR guardam todos os seus encaminhamentos em uma caixa 

arquivo, enquanto os outros profissionais registram no Sistema Eletrônico chamado 

FastMedic da Secretaria de Saúde deste município.   

No estudo de Heidemann et al (2015), o Sistema de Informação da Atenção Básica e  

sua utilização pela equipe de Saúde da Família apontou que as dificuldades relacionadas ao 

sistema estão na interpretação, conteúdo e quantidade de fichas, além das dificuldades 

vinculadas à capacitação profissional e à prática da utilização dos dados para direcionar ações. 

As Fichas do ESUS devem ser utilizadas para a organização dos processos de 

trabalho da equipe de saúde, como reuniões de equipe, reuniões com outras equipes, ou 

reuniões com outros órgãos e ações de saúde voltadas para a população, como atividades de 

educação em saúde, atendimentos e avaliações em grupo, além de mobilizações sociais. Essa 

ficha pode ser preenchida por todos os profissionais de equipe da Saúde da Família,  de 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, além dos profissionais atuantes em Polo de Academia 

da Saúde e no Programa Saúde na Escola(Telessaúde – SC, 2015). 
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O ESUS pouco vem sendo utilizado em estudos científicos. Contudo, suas 

informações eletrônicas viabilizam a atenção primária a buscar ações de intervenção, 

principalmente ações de atividades coletivas. 

 

5.5 Eixo 5 - Levantamento de indicadores de saúde como medida de resolutividade 

 

Nenhum dos sujeitos entrevistados participou de ação efetiva no levantamento de 

indicadores de saúde e alguns participavam de medida de resolutividade como campanhas. A 

maioria das participações nas campanhas como controle de Hanseníase, Tuberculose e 

Geomitiase segue como apoio aos enfermeiros das estratégias.  

 

[...] em relação a indicadores nós não participamos. A gente só faz atividades 

educativas. Nós não fazemos é levantamento com as equipes(F6). 

[...] A gente buscou ver na Unidade Dona Jovem os indicadores. A gente que entrou 

e viu o mapa de hipertensos sequelados de AVC e o quantitativo de gestantes. A 

gente viu por curiosidade, mas não que viessem pedir o apoio NASF (F5). 

[...] Aqui nessa área São Conrado tem muitos casos de hanseníase.  Enfermeira 

Áurea estava relatando que tem uma rua que estava tendo muito surto de hanseníase.  

A equipe começou a trabalhar em cima disso. Mas o NASF não foi informado. Eu 

soube por um acaso(F7). 

[...] A ESF procura agente para participar das campanhas para trabalhar nas medidas 

de resolutividade.  Agora mesmo está tendo uma campanha pra Geomitiase (F9). 

 

Ferro (2014) ratifica esta afirmação ao dizer que faz-se necessária uma maior 

ampliação no processo de trabalho de levantamento de indicadores de forma intersetorial em 

sua pragmática mais concreta. Estabelecer momentos de trocas e o compartilhamento de 

informações entre profissionais e traçar medidas resolutivas em relação às suas principais 

dificuldades encontradas no território são trajetórias a serem percorridas. 

Medida de resolubilidade das ações de saúde está implicada no trabalho efetivo da 

equipe multiprofissional, a qual busca solucionar os problemas individuais e coletivos. Os 

profissionais enfrentam dificuldades quanto à formação de uma equipe completa capacitada, 

às condições de trabalho e à regência do modelo reabilitador (COSTA et al, 2014). 

Não obstante a visão dos entrevistados em suas respostas, todavia, para Portes et al 

(2011), a atuação da fisioterapia na atenção primária pode ser desenvolvida através de ações 

como educação em saúde, atividades domiciliares, atividades em grupos, atendimentos 

individuais, ações intersetoriais e investigação de indicadores.  

Uma equipe multiprofissional incompleta ou sem conhecimento dos princípios e 

diretrizes do SUS e do NASF resulta no aumento de filas e demora no atendimento aos 

usuários.  
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5.6 Eixo 6 – Atuação em sala de espera 

 

5.6.1 Grupo de hipertensos e diabéticos  

No âmbito das ações territoriais, os Fisioterapeutas vêm desenvolvendo salas de 

espera para hipertensos e diabéticos cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde 

estão as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

 

[...] Nós sempre estamos dando apoio aqui na unidade aos grupos de hipertensos e 

diabéticos na sala de espera (F8). 

 

Bispo Júnior(2009) relata que a carência de profissionais nos níveis da atenção 

primária e secundária dificulta a aproximação do fisioterapeuta e as necessidades da 

população. Esse profissional deve adequar-se e preparar-se para atuar de acordo com a nova 

lógica de organização de modelos de atenção e o atual perfil epidemiológico da população.  

Ribeiro; Soares (2014) descrevem que devido à alta prevalência de hipertensos e 

diabéticos no Brasil, o Fisioterapeuta tem muito a contribuir para a efetivação da atenção a 

saúde integral no que se refere à promoção e à prevenção de complicações das pessoas com 

sequelas instaladas. 

Martins et al (2011) relatam que as atividades de educação em saúde desenvolvidas 

pelo fisioterapeuta junto ao NASF incluem, dentre outras, visitas domiciliares, acolhimento, 

implementação e acompanhamento de grupos de idosos, hipertensos, diabéticos, bem como de 

cuidadores de crianças especiais. O principal objetivo dessas ações é educar as pessoas sobre 

a qualidade de vida dentro de suas possibilidades. 

A sala de espera é uma forma de chamar a “atenção” dos usuários sobre orientações 

básicas na prevenção de doenças. Apesar de ser muito questionada, pois não tem 

fundamentação teórica e científica, a sala atrai questionamentos comuns e rotineiros à 

população pelo simples fato da exposição do profissional durante a espera de consultas ou 

exames médicos. 

 

5.6.2 Grupo com Puérpera 

 



50 
 

 
 

A formação de grupos com gestantes em sala de espera nas consultas com 

enfermeiras e médicos das ESFs é muito comum. Por se tratar de profissionais da equipe, os 

Fisioterapeutas acabam desenvolvendo trabalhos específicos com essas genitoras. 

  

[...] Aqui na unidade a cada quinze dias fizemos o grupo Cantinho da Mamãe...são 

mães diferentes em quinze em quinze.  Como a gente não tem grupo fixo, não 

mensuramos nada.  A princípio nós queremos adesão delas.  É uma verdadeira sala 

de espera (F9). 

[...] a gente já fez bastante sala de espera nos corredores da UBS   Dona Jovem... 

temos muitas dificuldades pela quantidade de pessoas e ambiente muito barulhento. 

Agente faz duas vezes por ano durante tres semana três grupos: grupo de gestante, 

maes de bolsa e hiperdia (F5). 

 

No trabalho de Brondani et al (2013), as mulheres esclareciam dúvidas e sentiam 

confiança durante a sala de espera para a consulta do pré-natal. Além disso, a escuta sem 

preconceitos ou julgamentos gera segurança na mulher, fazendo com que ela fale de sua 

intimidade e sinta serenidade em sua caminhada até o parto, contribuindo para um nascimento 

tranquilo e saudável.  

As salas de espera em grupos específicos, como das Puérperas, podem desenvolver 

ações específicas em que o Fisioterapeuta atua: saúde da mulher, saúde do neonato, saúde da 

criança e nos cuidados posturais antes e após o parto.  

 

5.7 Eixo 7 -  Práticas corporais 

 

Poucas têm sido as ações realizadas pelos Fisioterapeutas do NASFs em estudo, 

junto aos diversos programas federais, tais como: PSE, CRAS, Academia da Cidade e  CAPS. 

Isso demonstra que práticas corporais não estão sendo desenvolvidas em grupos específicos 

nem parcerias intersetoriais voltadas às suas reais necessidades. 

 

[...] Nas unidades de saúde nós fazemos as orientações. Aqui não se tem a linha de 

práticas corporais. Aqui nós fazemos a parte de educação em saúde na sala de 

espera. Mas não é fácil porque o espaço físico é pequeno tem muitas pessoas 

querendo marcar exame na fila das consultas(F4). 

 

Segundo Ferro et al (2014), a falta de planejamento conjunto e do estabelecimento de 

metas entre diferentes profissionais dos diferentes serviços parceiros do território resulta em 

restrição de encaminhamento e incipiência da realização das práticas corporais entre os 

setores apoiados pelo NASF. 
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5.7.1 Práticas nas escolas 

 

Quanto aos trabalhos relacionados ao Programa Saúde na Escola (PSE), os 

Fisioterapeutas entrevistados relataram participar da avaliação antropométrica e 

oftalmológica. Para isso, foram capacitados pelas equipes responsáveis e durante as 

avaliações realizavam as medidas das crianças. Seguem algumas descrições de ações apoiadas 

por esses profissionais:  

 

[...] Nas escolas agente fez capacitação para fazer o exame visual, IMC como 

pesagem e altura (F5). 

[...] fizemos nas escolas avaliação oftalmológica, palestra sobre higiene, cálculo do 

IMC e eu fiz atividades sobre alterações posturais. Para a avaliação Oftalmológica a 

equipe fez uma Capacitação conosco para a gente poder participar. Exemplo foi a 

Orientação das Letras (F6). 

 

No estudo realizado por Benini e Karolczak (2010), os resultados foram voltados 

para ações específicas da Fisioterapia. Verificaram boa aceitação por parte dos escolares, uma 

vez que foi possibilitado aumento do conhecimento da postura sentada adequada, mas não se 

pode afirmar se houve mudança de hábitos, uma vez que sugerem acompanhamento por maior 

tempo. 

Os profissionais Fisioterapeutas enquanto equipe de apoio da Saúde da Família 

precisam realizar diagnóstico nas escolas e trabalhar na prevenção de afecções que possam 

causar danos à saúde das crianças e adolescentes. Em algumas regiões, faz-se necessária a 

equipe NASF participar de reuniões com pais e educadores das instituições. 

 

5.7.2 Práticas na Academia da Saúde  

 

Os Fisioterapeutas entrevistados pouco realizam ações de prevenção e promoção à 

saúde nos pólos das Academias da Saúde. Alguns se queixaram do horário do programa que 

pela manhã é das 05:00 às 08:00, e à tarde é das 15:00 as 18:00. Outros até já procuraram 

saber da extensão dos horários para planejamento de práticas junto ao programa nos pólos. 

  

[...] Na academia da saúde a gente tem aquela aquela dificuldade em relação ao 

horário Estamos sabendo que atualmente tem aumentado o horário pra gente poder 

participar (F4). 

[...] Academia de saudade não consegue participar em compatibilidade de horário 

(F1). 

[...] Eu realizo palestras e práticas corporais em 15 em 15 dias no bairro industrial 

(F5). 
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No estudo de Padilha; Oliveira; Figueró (2015), observou-se nas entrevistas que o 

Programa Academia da Saúde, também chamado de Academia Carioca, aumentou o vínculo 

entre a população da área e as Equipes de Saúde da Família, induzindo maior autonomia para 

a equipe planejar seu processo de trabalho.  

O trabalho da Academia da Saúde precisa do apoio intensivo da Secretaria de 

Segurança do Município e do Estado, minimizando a violência no território, principalmente 

no horário de funcionamento do programa. A insistência de uma cultura de medicalização e a 

qualificação de alguns profissionais envolvidos no programa reforçam a importância do apoio 

do NASF. 

 

5.7.3 Poucas práticas nos CRAS 

 

As práticas de grupos realizadas nos CRASs do Município de Aracaju têm pouco ou 

quase nenhum apoio da equipe NASF. A falta de conhecimento deste programa pelos 

profissionais dificulta o acesso e a formação de vínculo intersetorial. 

  

[...] No CRAS, já fizemos a prevenção de quedas e participação de teatros sobre 

alimentação. No CRAS a gente só participa do grupo de idosos (F3). 

[...] lá no CRAS também a gente nunca fez nada (F7). 

 

Para Maia; Castro (2013), a falta de parcerias, principalmente das Universidades, 

públicas ou privadas, é um problema, pois limita o conhecimento científico, não prestando o 

conhecimento necessário aos alunos sobre o CRAS. 

Torna-se necessário aos profissionais do NASF buscar conhecimento sobre o 

programa CRAS, viabilizando assim ações de promoção e prevenção à saúde destinadas aos 

usuários deste programa. 

 

5.7.4 Ações apenas do psicólogo no CAPS 

 

Em relação ao Centro de Apoio Psicossocial, a participação dos Fisioterapeutas do 

NASF é algo extremamente novo e confuso para a atuação de forma preventiva. Alguns dos 

entrevistados exaltam a importância do Psicólogo, sendo excluída totalmente a sua 

participação.  
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[...] no CAPS nunca fizemos nada (F3). 

[...] a gente nunca fez nada não no CAPS (F9). 

[...] o contato é feito apenas com a Psicóloga (F5). 

 

Hori; Nascimento (2014) reproduzem de práticas de encaminhamento e dos modelos 

de conhecimento técnico sobre os transtornos mentais, sendo apontados como obstáculo à 

construção do cuidado em saúde mental pelas Equipes da Atenção Primária. Essa reprodução 

é uma redução das possibilidades do apoio matricial (gerencial-administrativa; político-insti-

tucional; técnico-pedagógico; técnico-assistencial e político-comunitário) como ferramenta 

para a promoção do cuidado. 

A saúde mental deve ser incluída nas grades curriculares dos cursos de Fisioterapia, 

principalmente na extensão de aulas práticas, assim como nos estágios obrigatórios das 

matrizes. Um dos focos para o aprendizado prático nos CAPSs é a aplicação de conceitos 

básicos que existem nos princípios e diretrizes do SUS. 

 

5.8 Eixo 8 - Dificuldades nas organizações de trabalho com profissionais da ESF 

 

5.8.1 Diversidade de vínculo entre médicos, enfermeiros, odontólogos e técnicos de 

Enfermagem e Saúde Bucal 

 

Alguns Fisioterapeutas das equipes NASFs deixaram claro que as ações com a 

presença do médico, enfermeiro, odontólogo e técnicos de enfermagem e saúde bucal são 

diferentes entre um turno e outro. Nem todos estão participando e alguns deixam explícito que 

não querem nem têm afinidade pela realização de Atenção Primária. Restringe-se ao 

consultório à prescrição de medicamentos (caso exclusivo de alguns médicos das equipes 

ESF) e à realização de procedimentos clínicos (médicos e demais profissionais de algumas 

ESF).   

 

 [...] As relações com os médicos são muito relativas, alguns participam e outros 

não. Os enfermeiros ficam mais restritos a exames de lâmina. Os odontólogos... pior 

ainda ...esses aí não participam mesmo. Os técnicos de enfermagem e de saúde bucal 

também não participam (F7). 

[...] tem médicos que a gente consegue fazer discussão de caso de paciente, mas não 

são todos. Já os Enfermeiros são melhores para ações de prevenção do que os 

médicos. E os Odontólogos e os não tenho nenhuma relação (F2). 
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Segundo Costa et al (2014), as ações restritas desenvolvidas pela prática clínica 

médica invertem a proposta da ESF de mudança do modelo de cuidado, a partir das narrativas 

dos profissionais entrevistados na sua pesquisa. 

 

[...] a carga horária do médico não está sendo cumprida. A partir do momento em 

que o médico não está na mesma carga horária que eu, dificulta a continuidade do 

meu atendimento. (Enfermeira ESF). 

 

Moretti-Pires (2009) corrobora os resultados no presente estudo quando conclui que 

a centralidade do modelo biomédico dificulta a aproximação entre as diferentes categorias 

profissionais, tanto na perspectiva daqueles que a realizam quanto para os que dela usufruem. 

Beana; Soares(2012) afirmam em seu estudo que os profissionais da ESF, apesar do 

bom conhecimento teórico que têm os Fisioterapeutas da atenção primária, identificam 

situações nas quais pode gerar aumento na resolubilidade da estratégia. Porém, podem ser 

prejudicadas em razão do pouco contato com os profissionais da ESF nos cenários de atuação 

além da prática curativa e reabilitadora. 

Para Bispo, Tavares, Tomaz (2014), o conhecimento de outras profissões 

proporciona a ampliação do olhar dentro do campo da saúde e, consequentemente, a 

construção integrada de um novo saber. Saber, por sua vez, elaborado pela intersecção das 

diferentes categorias profissionais. 

Diferente resultado foi encontrado no trabalho de Moreira et al (2014) quando se 

percebeu que as diferentes estratégias para o manejo dos casos foram concretizadas por meio 

de ações no âmbito da UBS, incluindo consultas médicas, exames laboratoriais, visitas 

domiciliares de agentes comunitários de saúde, assistente social, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, atendimentos odontológicos e atendimentos individuais e familiares feitos pela 

assistente social, atendimentos psicológicos e grupos educativos com adolescentes. 

Medidas como redução da rotatividade de profissionais nas ESFs, reunião com a 

participação de todos os profissionais para discussão do funcionamento da UBS, 

planejamento compartilhado da ESF e do NASF como exigência pela gestão e integração 

entre os profissionais em ações individuais e coletivas resultarão em melhoria da qualidade de 

vida dos usuários das áreas cobertas por essas equipes básicas de saúde. 

 

5.8.2 Facilidades nas ações com profissionais ACS 
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Os profissionais que mais criam afinidade com o trabalho da Fisioterapia são os da 

ACS. Muitos desses profissionais tinham resistência no início da implantação dos NASFs em 

Aracaju. Após observarem a importância da equipe de apoio à ESF, os ACS começaram a 

participar das ações, principalmente das visitas domiciliares. 

  

[...] ele é o nosso grande parceiro.  Não são todos que são assim parceiros, mas a 

gente vende alguns pelo cansaço.  Esse vínculo com a gente foi construído 

gradativamente. Mas ainda nós temos hoje a gente resistentes (F8). 

[...] Eles são os que mais procuram. É mais pra fazer a visita domiciliar. No início 

eles falaram até que um nasce chegou pra dar mais trabalho (risos) mas hoje é 

totalmente diferente (F6). 

[...] o Agente sempre está com a equipe do NASF nas visitas domiciliares, divulgam 

as ações a comunidade (F3). 

 

Ellery, Pontes e Loiola (2013) corroboram o estudo quando, ao descreverem em sua 

pesquisa sobre trabalho em equipe para o ACS, afirmam que o profissional aprende bastante e 

onde existir conflito, a equipe discute.  

O estudo de Cogo et al (2013) enfatizou que a possibilidade de integração dos ACS 

com a Fisioterapia na atenção básica é através de reuniões, de discussão e capacitação, bem 

como de orientações individuais. A maioria dos ACS reconheceu que as ações desenvolvidas 

possibilitaram uma mudança em suas práticas, beneficiando a população. 

Para Lourdes; Silva (2010), a visita domiciliar é, dentre as atuações de ambos os 

profissionais, a principal atividade realizada. Porém, apesar de as perspectivas preventivas e 

educativas constituírem uma importante demanda, elas não conseguiram focar na atuação, 

pois os atendimentos individuais e as visitas domiciliares com foco reabilitador representam a 

maior demanda. 

Em contrapartida, no estudo de Dibai Filho; Aveiro(2012), no que diz respeito à 

interação com os agentes comunitários de saúde, estes foram os que mais dificultaram o 

trabalho dos fisioterapeutas nos NASF, de Arapiraca – AL no início da implantação do 

Núcleo, ressaltando que estavam trazendo mais trabalhos. 

No geral, como o Agente Comunitário de Saúde tornou-se um profissional 

colaborador às ações desenvolvidas pelos Fisioterapeutas dos NASFs, apesar das dificuldades 

pela falta do conhecimento, outros profissionais da ESFs devem buscar a importância e a 

finalidade dessa categoria junto à atenção primária de saúde. 

 

5.9 Eixo 9 - Achados sobre o NASF 

 



56 
 

 
 

5.9.1 Limitações para a realização do trabalho primário 

 

Apesar do uso constante de tecnologia de baixo custo, as atividades desenvolvidas 

pelos Fisioterapeutas do NASF ficam limitadas devido à falta de recursos básicos, como papel 

e até mesmo impressora. Dessa forma, alguns profissionais usam recursos próprios para a 

concretização de seus trabalhos.   

 

[...] A falta de importância gestão, ausência de materiais porque a gente acaba 

usando o que é Nossa e gastando nosso dinheiro para confecção de banner (F4). 

 [...] O maior desafio é falta de material, a gente sempre está improvisando para ver 

se faz alguma coisa melhor iremos do nosso bolso, a gente não tem transporte para 

fazer as visitas domiciliares (F3). 

[...] não tem material, não tenho carro, acho que apoio financeiro e Logístico precisa 

ser melhorado (F6). 

 

O estudo de Sampaio et al (2012) corrobora o resultado acima, ao descrever que o 

NASF possui uma proposta transformadora do processo de trabalho na Atenção Básica por 

meio da co-gestão e passa a reproduzir o modelo assistencialista focado na atuação individual, 

com foco na cura devido à exigência da gestão municipal.  

Em discordância com esses achados, o estudo realizado por Barbosa et al(2010) 

verificou que a formação assistencialista do fisioterapeuta dificulta a organização das ações, 

pois os trabalhos em grupos operativos são trocados por atendimento individual e a formação 

clínica impede o desenvolvimento e a flexibilidade desses grupos, fazendo com que 

necessitem de mais tecnologia para trabalhar. 

A falta de experiência na academia e na vida profissional dificulta a argumentação ao 

solicitar materiais para com a gestão. Faz-se necessário justificativa e demonstração dos 

objetivos e perspectiva dos resultados com a utilização de determinadas tecnologias, seja de 

pequeno ou médio porte.  

 

5.9.2 Ponto de vista sobre o NASF 

 

Os Fisioterapeutas entrevistados não tiveram oportunidade na vida acadêmica nem 

na formação profissional sobre a atenção primária. Alguns nunca ouviram nem falar sobre o 

que era NASF. Dessa forma, o programa trouxe inovação profissional na Fisioterapia, 

principalmente para quem só tinha experiência hospitalar. 
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 [...] eu só atendia no hospital e hoje temos oportunidade nova de ver o paciente 

depois do hospital. É como se eu tivesse acompanhado paciente depois do hospital 

(F2). 

[...] A experiência de poder trabalhar com profissionais diferentes áreas é muito boa.  

É tão importante que daqui a pouco você não consegue trabalhar tenha 

fonoaudiologia sem é nutricionista em um psicólogo (F1). 

[...] O Resgate de pessoas limitadas e com a simples orientação esse paciente retoma 

seus movimentos motores... o usuário só tem a ganhar com o NASF (F7). 

 

Moreira (2012) corrobora este estudo quando relata em sua pesquisa que a 

Fisioterapia pode integrar-se na Atenção Básica, de modo a contribuir significativamente para 

melhorar as condições de saúde da população, a partir da análise da situação de saúde em 

nível local, garantindo a intervenção sobre problemas e grupos populacionais prioritários, 

promovendo saúde, prevenindo, protegendo recuperando e reabilitando a comunidade. 

No estudo de Nascimento (2014), a visão sobre o NASF difere das visões 

encontradas na presente pesquisa, quando conclui que o NASF, além de não visualizar 

afinidade, vê-se como fiscalizador. O tipo de integração entre as equipes observadas foi 

prática, individualizada e sem nenhuma corresponsabilização. 

Diante dos achados encontrados, o Fisioterapeuta tende a melhorar esse campo de 

atuação, buscando melhorar sua capacidade de exercício na atenção primária, entender seu 

real funcionamento e ser multiplicador de informações educativas a usuários com ou sem 

diagnóstico clínico previamente estabelecido. O NASF trouxe a oportunidade primária ao 

fisioterapeuta de atuar em uma equipe multiprofissional, decidindo inovações junto a gestões 

municipais e até mesmo estaduais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Fisioterapeutas entrevistados não tiveram durante as suas graduações informações 

sobre o trabalho da Fisioterapia na Atenção Primária. A única formação profissional 

direcionada ao NASF foi após a contratação dos mesmos em janeiro de 2014, através de uma 

capacitação realizada pela Secretaria Municipal de Aracaju. Mesmo assim, participaram 

profissionais selecionados de acordo com seus horários de trabalho. Isso gera dificuldade para 

sistematizar tarefas pela equipe, logo pode-se inferir que esse é um campo do saber a ser 

ampliado no currículo da Fisioterapia se considerar que essa área muito cresce na prática do 

fisioterapeuta. 

Dentre práticas analisadas, segundo a Portaria 154 de 28 de janeiro de 2008, que 

estão sendo realizadas são as atividades em grupos, visitas domiciliares, atendimento 

individual, parcerias com outros setores e discussão de casos com membros das equipes ESFs. 

Isso demonstra que outras práticas, não estão sendo realizadas com efetividade, como por 

exemplo a discussão de casos clínicos. Esta prática traz medidas resolutivas na atenção 

primaria, minimizando sofrimento a comunidade. 

Merecem relevância os avanços conquistados pela Fisioterapia nos NASFs de 

Aracaju, a exemplo das atividades desenvolvidas nas escolas junto à equipe do PSE, nos 

CRAS e na própria UBS em períodos de campanhas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. 

Todavia, essas conquistas precisam ser revistas com maior detalhes e agilidade pelos diversos 

profissionais envolvidos. 

Os Fisioterapeutas ainda não se vêm inseridos no campo da Fisioterapia na Atenção 

Primária e os usuários ainda têm a visão de que o Fisioterapeuta possui apenas a função 

reabilitadora. Isso retarda o trabalho na atenção primária. É preciso valorização das ações do 

profissional de fisioterapia pelos gestores e demais profissionais da ESF. Faz-se necessário 
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trabalho de conscientização da comunidade de modo a melhorar seu entendimento sobre a 

importância da prevenção e da promoção da saúde. 

Por fim, o conhecimento sobre os princípios e diretrizes básicas do SUS e do NASF 

ainda precisa ser analisado e discutido em capacitações com participação das equipes. Após 

observar os resultados do presente estudo é possível concluir que os profissionais estudados 

da atenção primária devem colocar em prática os princípios e diretrizes, segui-los 

criteriosamente em benefício da comunidade cliente. Como mostra o conceito da 

Integralidade: prestar assistência aos indivíduos ou grupos de pessoas em todas instâncias, de 

forma vertical e horizontal, em busca da resolutividade de seus agravos. Sendo assim, se faz 

necessário continuidade desse estudo em outras capitais, quantificando o número de 

resultados sobre as diversas praticas direcionadas as diretrizes do NASF. 

Faz ressaltar algumas recomendações: 

- É preciso maior valorização das ações do profissional de fisioterapia pelos gestores 

e demais profissionais da ESF. 

- Faz-se necessário trabalho maior de conscientização da comunidade de modo a 

melhorar seu entendimento sobre a importância da prevenção e da promoção da saúde. 

- Por fim, o conhecimento sobre os princípios e diretrizes básicas do SUS e do NASF 

ainda precisa ser analisado de forma detalhada. Sendo assim, a continuidade desse estudo em 

outras capitais, aumentará o número de resultados sobre as diversas práticas direcionadas as 

diretrizes do NASF. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA AOS FISIOTERAPEUTAS DOS 

NASFs 

1. Perfil do profissional: 

1.1 Nome: 

1.2 Data de nascimento: 

1.3 Gênero:  

1.4 Tempo de formação: 

1.5 Local da graduação: 

1.6 Experiências em Nasf ou Atenção Básica durante a graduação?  

1.7 Possui algum tipo de Capacitação/Especialização nessa área? 

1.8 Jornada de trabalho no NASF e quanto tempo de trabalho no NASF? 

 

2. Organização do trabalho no NASF: 

2.1São feitas reuniões intersetoriais e multissetoriais? 

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

2.2 São realizadas discussões de casos clínicos com ESFs?  

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

2.3 Existem práticas de educação continuada?  

Onde? Como? Exemplo? 
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5.4 São realizados atendimentos individuais (idoso, gestante, jovens, crianças...)? 

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

5.5 São realizados atendimentos coletivos (grupo de hipertensos, postura, cuidadores...)? 

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

5.6 São realizadas visitas domiciliares? 

Com que frequência? Como? Exemplo? 

   

 

5.7 São realizados Apoio Matricial, Clínicas Ampliadas, PST e PTS? 

Onde? Como? Exemplo? 

   

  

3. Diagnóstico Local: 

3.1São compartilhados entre NASF e ESFs os levantamentos de indicadores de saúde 

(morbidade) nos polos, distritos, áreas e microáreas das equipes ESFs apoiadas pelos NASFs?  

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

3.2 São traçadas medidas de resolutividade envolvendo diversos setores municipais? 

Onde? Como? Exemplo? 

   

 

4. Ações territoriais: 

4.1Quais territórios que frequentemente recebem apoio do NASF com o Fisioterapeuta?  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Por quê? Como? Exemplo? 
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PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

ACADEMIAS DA SAÚDE 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

OUTROS LOCAIS? 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

 

5. Relações Multiprofissionais  

5.1 Relação entre NASF e ESF: 

MÉDICO 

Onde? Como? Exemplo? 

   

 ENFERMEIRO 

Onde? Como? Exemplo? 

   

ODONTÓLOGO 

Onde? Como? Exemplo? 

   

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Onde? Como? Exemplo? 

   

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
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Onde? Como? Exemplo? 

   

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Onde? Como? Exemplo? 

   

USUÁRIOS 

Onde? Como? Exemplo? 

   

5.2 É importante a atuação do Fisioterapeuta no NASF?  

Por quê? Como? Exemplo? 

   

 

6. Recomendações 

6.1 Quais são os maiores desafios durante o trabalho no NASF? 

Por quê? Como? Exemplo? 

   

6.2 Quais são as maiores relevâncias de suas ações no NASF? 

6 Por quê? Como? Exemplo? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

______________________________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:............................................................................................................................................ 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )                                  Data Nascimento: ........../........../............ 

Endereço:......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Bairro:...........................................................Cidade:................................................................... 

Telefone: (.....)............................................. Email: .................................................................... 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Fisioterapia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família em 

Aracaju/SE: da Diretriz à Prática 

 

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde/ Ciências Humanas 

Pesquisador responsável: Heloisa Suzane de Sá Matos – Universidade Estácio de Sá, 

UNESA – RJ, (79) 9981-2515. hesumafisio@hotmail.com/  Dr. Luis Guilherme Barbosa 

Universidade Estácio de Sá, UNESA –RJ luisbarbosa@globo.com. 

Avaliação do risco da pesquisa:  

( X  ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

 

Objetivos e Justificativa:  

mailto:hesumafisio@hotmail.com/
mailto:luisbarbosa@globo.com
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Analisar a partir da prática dos Fisioterapeutas dos NASFs em Aracaju-SE suas diretrizes. Essa 

Pesquisa se justifica pela importância do Fisioterapeuta no Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) que deve suprir a demanda da comunidade, reduzindo danos e agravos, com 

uma prática integral que perpasse a educação em saúde. 

 

Procedimentos:  

A participação consiste em responder a uma entrevista sobre o que conhece a respeito do 

projeto citado. O roteiro lhe será apresentado se você concordar em participar desta pesquisa. 

 

Riscos e inconveniências:  

Considerada uma pesquisa com risco mínimo para os participantes, ou seja, o mesmo 

envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

Potenciais benefícios:  

Favorecer reflexão sobre a estruturação das políticas públicas em saúde e sua efetividade, e os 

possíveis empecilhos à sua implementação, através da criação de uma cultura avaliativa que 

possibilite a participação e o envolvimento dos vários atores do processo.  

Analisar a partir da prática dos Fisioterapeutas dos NASFs em Aracaju-SE suas diretrizes, 

possibilitando maior inserção da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família como 

porta de entrada à rede de atenção à saúde, na construção de respostas intersetoriais, 

preconizadas pelo projeto em questão.  

Informações Adicionais:  

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: “Fisioterapia no NASF de Aracaju – SE: da Diretriz à 

Prática”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Da mesma forma, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
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confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente com a minha participação, 

sabendo que poderei retirar 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 mesma.  

 

Aracaju - Sergipe, __________ / ____________________ / ______________________  

 

________________________________     _________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura do Responsável pela Pesquisa 

 

APÊNDICE C - Solicitação à Coordenadora do CEPS para a Realização da Pesquisa  

Rio de Janeiro, 28 de julho  de 2015. 

Ao Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) - Aracaju/SE  

Aos cuidados da Senhorita Maria José de Freitas Pereira 

Coordenadora do Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) 

 

Venho, por meio desta, apresentar a mestranda HELOISA SUZANE DE SÁ MATOS, 

aluna regularmente matriculada no terceiro semestre de 2015 no Curso de Mestrado em Saúde 

da Família, e orientada pelo Prof. Luís Guilherme Barbosa, que pretende desenvolver a 

pesquisa “Da diretriz à prática: Fisioterapia no NASF em Aracaju-SE”. 

O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo conhecer a prática dos 

Fisioterapeutas do NASF de Aracaju, a partir de suas diretrizes, no período de 01 de setembro 

à  de 30 outubro de 2015. 

Encaminho, em anexo, cópia do projeto para apreciação. 

Contando com a colaboração, apresento cordiais saudações. 

 

Prof. Dr. Luís Guilherme Barbosa                       Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra 

Professor Orientador                                            Coordenador Adjunto 

PPG em Saúde da Família                                  PPG em Saúde da Família 
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