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RESUMO  

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a importância da atuação do 

fisioterapeuta na atenção primária à saúde, evidenciando a sua atuação como 

um profissional multidisciplinar, indo além da sua atuação como profissional de 

reabilitação e cura, sendo um profissional de prevenção e promoção da saúde. 

Para a formação da base de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura dos 

artigos disponível no site da Scielo, PubMed e de revistas de saúde, bem como 

a legislação, tendo por objetivo constituir uma base de conceitos acerca da 

atenção básica da saúde e da atuação do profissional da fisioterapia nas 

unidades que compõem a atenção primária, seja nas UBS’s, porém em especial 

nos NASF. As diretrizes do Ministério da Saúde estabelecem que há uma gama 

de profissionais que podem vir a atuar nessas unidades, dentre eles há a 

possibilidade de atuação do fisioterapeuta, entretanto, embora esse seja um 

profissional habilitado ele e o menos contratado dentre os profissionais 

disponíveis. Assim, é importante a produção de trabalhos acadêmicos que 

evidenciem a importância desse profissional, bem como a promoção de políticas 

públicas.  

 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Fisioterapeuta. Sistema Único de 

Saúde. Atuação. Equipe multidisciplinar. Prevenção e promoção da saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present study aims to demonstrate the importance of the physiotherapist's 

role in primary health care, highlighting his role as a multidisciplinary professional, 

going beyond his role as a rehabilitation and healing professional, being a 

prevention and health promotion professional. In order to form the research base, 

a literature review of the articles available on the Scielo, PubMed and health 

journals website, as well as the legislation, was carried out, with the objective of 

constituting a base of concepts about basic health care and the performance of 

the physiotherapy professional in the units that make up the primary care, 

whether in the UBS's, but especially in the NASF. The guidelines of the Ministry 

of Health establish that there is a range of professionals who may work in these 

units, among them there is the possibility of the physical therapist acting, 

however, although this is a qualified professional, he is the least hired among the 

available professionals. Thus, it is important to produce academic works that 

highlight the importance of this professional, as well as the promotion of public 

policies. 

 
Keywords: Primary health care. Physiotherapist. Health Unic System. actuation. 

Multidisciplinary team. Prevention and health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a saúde publica está se perpetuando ao longo da história, sendo 

o seu auge a criação do Sistema Único de Saúde, sistema instituído pela 

Constituição em 1988. Com o advento da Constituição houve diversos avanços 

no âmbito dos direitos sociais e da legalização do direito da população no acesso 

a saúde, direito esse que passou a reconhecer a sobrevivência individual e 

coletiva, focando no bem-estar completo e complexo do indivíduo. (Maia et. al, 

2015)  

Em 1994 o Ministério da Saúde então implementou a Estratégia Saúde da 

Família (EFS), responsável por assumir a atenção primaria a ESF deve fornecer 

de modo integral e assistencial o atendimento ao individuo por meio de uma 

equipe multiprofissional, que tenha por foco a comunidade. Visando o auxílio das 

ESF foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF) em 2008, 

essas unidades tinham por objetivo ampliar a oferta de serviços e cuidados em 

nível primário, reafirmando assim a integralidade, qualidade e a resolubilidade 

do sistema. (Fonseca et. al, 2016) 

O Ministério da Saúde (2012), promulgou a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), nas diretrizes estabelecidas por essa política, há uma de gama 

de profissionais que podem ser alocados nas unidades do NASF 1 e 2, dentre 

esses profissionais encontra-se o fisioterapeuta. Ademais, as diretrizes 

estabelecem que a composição do NASF é definida de acordo com o gestor 

municipal, seguindo critérios de prioridade definidos a partir de dados 

epidemiológicos e das necessidades locais, bem como das equipes de saúde 

que serão apoiadas. (Brasil, 2012) 

O fisioterapeuta ao ser inserido nas equipes que atuam na atenção 

primária passam a ter sua atuação definida em uma nova ótica, passando a focar 

nas práticas de prevenção e promoção à saúde, não sendo restrito a realizar 

procedimentos de reabilitação, redimensionando as práticas desse profissional. 

(Souza et. al, 2015) 

Inserido no NASF o fisioterapeuta encontra a sua atuação respaldada na 

área da saúde, sendo um profissional de atuação importante no processo de 

promoção, recuperação e manutenção das condições de saúde. Assim, a 

inserção da fisioterapia, em sua atuação do SUS se demonstra muito importante 
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para somar as ações que tenham por objetivo identificar as necessidades da 

população. (Souza et. al, 2015) 

O fisioterapeuta tem assim uma atenção de forma coletiva, tendo por 

função a orientação da população acerca das diversas patologias disponíveis, 

realizando atendimento domiciliares e direcionando na prevenção de lesões e na 

promoção de atividades físicas adequadas a cada paciente. Ademais, o 

profissional atua na realização de cuidados a população idosa, atividades em 

grupo, beneficiando a família e a comunidade. (Ataíde et al, 2021) 

Conforme citado, e papel do gestor definir por meio do perfil 

epidemiológico da população na qual sua unidade está inserida, desse modo, se 

faz necessário a promulgação de políticas públicas que tenham por objetivo 

demonstrar a importância da atuação desse profissional nas unidades de 

atenção primaria, convencendo o gestor da importância dessa atuação. (Ribeiro 

e Flores-Soares, 2015) 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a 

composição das unidades de atenção primária e a importância da atuação do 

fisioterapeuta quando esse é inserido dentro dessas unidades, realizando uma 

revisão de literatura acerca da importância da atuação do fisioterapeuta na 

atenção básica à saúde.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

Em diversos países o papel da atenção primária à saúde vem ganhando 

destaque na composição de seus sistemas de saúde, isso porque, essa é 

considerada a porta de entrada ao sistema de saúde, desse modo, a atenção 

primária auxilia da organização do atendimento, visando um atendimento 

especializado e regionalizando, ou seja, de acordo com a região na qual está 

inserida a unidade haverá um contato mais próximo entre os profissionais e 

indivíduos dessa região. (Damaceno et. al, 2016) 

O Sistema de Único de Saúde (SUS), desde a sua construção e 

implementação já passou por diversos processos de reestruturação, 

fortalecimento e racionalização, nesse cenário, a atenção primária ganhou um 

papel especial, sendo esse ambiente a porta de entrada do SUS, sendo 

compostos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). (Cecílio e Reis, 2018) 

De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.080/90, são diretrizes do SUS 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, 
a alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente 
e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade 
de meios para fins idênticos. 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado 
para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, 
entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias 
plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de 
agosto de 2013.  

 

O SUS vem apresentando, nos últimos anos, uma resposta positiva aos 

propósitos de universalização, descentralização e ampliação da cobertura dos 

serviços de saúde ofertados. As diretrizes do sistema apresentam um modelo 

integral, que enfatiza a importância da atenção primária e a promoção a saúde. 

(Maia et. al, 2015)  

O acesso do sistema de saúde então dá-se pela Atenção Primária a 

Saúde (APS), essa porta de entrada deve promover o acesso aos serviços de 

educação, bem como aos serviços de saúde, visando em especial a prevenção, 

a cura e a reabilitação, organizando o uso dos recursos de forma que seja 

garantida a manutenção e a melhoria da saúde. (Lima e Aguiar, 2020)  

Damaceno et. al (2016) afirma que é importante o fácil acesso a atenção 

primária, pois o fácil acesso reduz a mortalidade e a morbidade, melhorando os 

indicadores de saúde da região. Entende-se nesse contexto, o acesso como a 

utilização oportuna de serviços pessoais de saúde objetivando alcançar, da 

melhor forma possível, a efetividade dos serviços oferecidos pelo sistema.  

Embora haja diversos serviços básicos e/ou mais especializados 

ofertados nas unidades de atendimento básico, boa parte da população ainda 

desconhece os serviços ofertados ou encontram dificuldades para acessar esses 

serviços pois não compreendem o funcionamento do sistema ou determinado 

serviço não é ofertado pelo governo local. (Damaceno et. al, 2016) 

No Brasil, e por meio da Estratégia Saúde da Familia (ESF) que a 

estrutura da APS é priorizada, reorientada e consolidada. A ESF e a responsável 

por aprofundar os princípios, as diretrizes e os fundamentos, visando elevar a 

resolutividade pessoal e coletiva. (Silva et. al, 2018) 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), é papel da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção 
básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
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Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação 
da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de 
trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto 
na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 
uma importante relação custo-efetividade. 
 

O acesso universal e igualitário a atenção primária é ordenada pela APS, 

que realiza uma avaliação com base no risco individual e/ou coletivo, a 

cronologia e as especificidades de cada paciente que chega à unidade básica 

em busca de atendimento. (Damaceno et. al, 2016) 

Desse modo, as diretrizes e políticas nacionais do SUS orientam que cada 

região tenha ações e serviços da APS, serviços de urgência e emergência, 

atendimento psicossocial, atenção ambulatória especializada, serviços 

hospitalares e vigilância sanitária. (Damaceno et. al, 2016) 

Em 2012 o Ministério da Saúde promulgou a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), de acordo com essa orientação, a atenção básica caracteriza-

se  

(...) por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. 

 
Assim, é importante observar que a atenção básica deve ter ações que 

tenham por objetivo a promoção da saúde e a proteção, desde o primeiro 

atendimento, indo até a finalização do atendimento adequando ao individuo que 

buscou esse atendimento nas unidades básicas. 

Ademais, diversas organizações de saúde afirmam que a atenção básica 

deve ser a principal aposta para que sejam produzidas uma transformação e a 

regulamentação de todo o sistema de saúde, visando o acesso universal e a 

proteção social, produzindo assim respostas as necessidades e expectativas dos 

indivíduos a um conjunto de riscos e doenças. Promovendo também 

comportamentos e um estilo de vida saudável, mitigando danos sociais e 

ambientais à saúde. (Cecílio e Reis, 2020) 
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Todos esses serviços devem ser garantidos através de equipes formadas 

por profissionais da saúde que atuem diretamente nas unidades básicas de 

saúde que são distribuídas pelas regiões. As unidades básicas possuem 

pacientes, geralmente, fixos o que facilita o acesso aos serviços e possibilita uma 

maior comunicação entre o paciente e o serviço ofertado. (Cecílio e Reis, 2020) 

Além do fornecimento de medicamentos e a utilização de tecnologias, 

uma atenção básica a saúde dever ser ordenada e coordenada de forma a 

fornecer uma gama elevada de serviços em todos os níveis de cuidado, 

articulando a participação da sociedade civil no diálogo político e nos 

mecanismos de accountability. (Cecílio e Reis, 2020) 

Conforme citado, a NASF é a porta de entrada da APS no Sistema Único 

de Saúde, nesse meio o foco da atenção não é necessariamente o individuo ou 

a doença, a APS tem sua atenção voltada ao coletivo que compõe a sociedade 

no qual está inserido. A atuação das equipes passa a ter sua atenção voltada a 

promoção e a manutenção da saúde, em especial as doenças crônicas, sendo a 

família privilegiada por esse sistema. (Ribeiro e Flores-Soares, 2015) 

As diretrizes estabelecem que a atenção básica deve ter, ao mínimo, em 

sua equipe os seguintes profissionais: um médico generalista, um enfermeiro, 

dois técnicos/auxiliares de enfermagem, agentes sanitários. Bem como uma 

equipe de saúde bucal composta por: um cirurgião-dentista e um auxiliar de 

saúde bucal. Entretanto, a atenção primaria não deve se limitar a apenas esses 

profissionais, podendo ser composta por outros profissionais de suma 

importância para a atenção primária. (Ministério da Saúde, 2006)  

Destaca-se que nos últimos anos houve uma mudança no perfil 

demográfico e epidemiológico das atividades que devem ser ofertadas na 

atenção básica, em especial na promoção, prevenção e proteção a saúde 

básica, bem como na mudança nos hábitos de vida e realizando uma detecção 

precoce das doenças. (Ribeiro e Flores-Soares, 2015) A resposta as demandas 

consideradas “básicas” pela sociedade necessitam cada vez mais de 

profissionais especializados nas mais diversas áreas, não apenas nas 

especialidades discriminadas pelas diretrizes do SUS. (Ribeiro e Flores-Soares, 

2015) 
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Desse modo, o profissional da fisioterapia que adquire em sua formação 

básica a competência e as habilidades necessárias para atuarem nesse cenário 

inicial, uma vez que a equipe que atende nessas unidades possui maior 

proximidade com os pacientes e a equipe e integralizada. (Ribeiro e Flores-

Soares, 2015) 

 

2.2. A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE    

O fisioterapeuta com a sua formação clínica generalista possui habilidade 

de atuar no atendimento de diversas áreas da saúde e em diversos níveis de 

atenção, seja em atendimentos básicos ou em atendimentos especializados 

como o processo de intubação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). (Maia 

et. al, 2015) 

Na formação generalista o fisioterapeuta possui habilitação para atuar na 

prevenção de doenças, na realização de tratamentos, na referência, conferência, 

na educação e na promoção a saúde, sendo a promoção a saúde a base da 

saúde pública. O fisioterapeuta em sua formação estuda, previne e trata diversos 

distúrbios, dentre eles, distúrbios biomecânicos e da funcionalidade humana que 

são decorrentes de alterações dos órgãos e dos sistemas. (Maia et. al, 2015)   

O Ministério da Saúde afirma em suas diretrizes que a saúde funcional é 

um ponto primordial no nível de atenção primária à saúde, diante disso, percebe-

se que a atuação de um fisioterapeuta na atenção básica é de suma importância, 

ao lado dos demais profissionais. (Maia et. al, 2015) Essa atuação inclusive é 

impulsionada pelas Diretrizes Circulares dos cursos de fisioterapia promulgada 

em 2002. (Portes et. al, 2011)1 

Destaca-se que embora o fisioterapeuta atue também no setor terciário, 

ele possui conhecimentos e funções amplas, assim, é importante observar que 

a formação de um profissional da fisioterapia não deve ser limitada a reabilitar, 

recuperar ou atenuar os comprometimentos que possam ser provocados por 

patologias de base, pois esse também é capacitado a avaliar, prevenir e 

trabalhar na promoção da saúde. (Maia et. al, 2015) 

 
1 Apud. Maia et. al, 2015 
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Compreende-se então, que a atuação do fisioterapeuta não é limitada ao 

setor curativo ou a reabilitação, pois o potencial demonstrado por esse 

profissional em sua atenção básica é de fato promissores, sendo necessária à 

sua inclusão em todos os níveis da saúde. (Neves et. al, 2011)2 

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), para que seja atingido o 

melhor resultado nos diversos fatores que envolvem a dinâmica entre saúde-

doença, é necessária a atuação de uma equipe multiprofissional, essa equipe 

deve ser capaz de sanar os problemas de estruturação e as demandas 

necessárias. 

Embora hajam profissionais que sejam obrigatórios no Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), recomenda-se que essas unidades podem ter os 

seguintes profissionais: médico acupunturista;  assistente  social;  

profissional/professor  de  educação  física; farmacêutico;  fisioterapeuta;  

fonoaudiólogo;  médico  ginecologista/obstetra; médico  homeopata;  

nutricionista;  médico  pediatra;  psicólogo;  médico psiquiatra;  terapeuta  

ocupacional;  médico  geriatra;  médico  internista  (clínica médica), médico do 

trabalho, médico veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte 

educador) 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, 2019) 

Ou seja, a lista de profissionais que podem atuar na atenção primária é 

extensa, entretanto, embora haja essa lista o gestor municipal não está restrito 

a tal lista, os profissionais são definidos e convocados de acordo com os critérios 

de prioridade identificados e definidos a partir dos dados epidemiológicos e de 

acordo com as necessidades locais e das necessidades de formação das 

equipes de saúde apoiadas por esses gestores. (Brasil, 2019) 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011) o profissional fisioterapeuta 

integra a gama de profissionais que devem compor a equipe mínima na atenção 

básica, entretanto, há tramitação de proposta da Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) para a inserção desses profissionais além do NASF, sendo sua 

 
2 Apud. Maia et. al, 2015 
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inserção nas ESF, pois em municípios que não há um NASF, a população fica 

prejudicada.  

É importante ressaltar que quando inserido na atenção básica o 

fisioterapeuta perde um pouco sua função popular de profissional da reabilitação 

e passa a ser visto como um profissional que atua focado nas práticas de 

prevenção e promoção da saúde, redimensionando suas práticas. Entretanto, 

esse processo de inserção do fisioterapeuta na atenção básica ainda é um 

processo em desenvolvimento. (Souza et. al, 2015) 

Um grande passo dos últimos tempos foi a criação das NASF 

regionais/municipais, enquanto uma política pública, procurando romper os 

modelos tradicionais e aplicados, que normalmente visam um atendimento de 

assistência curativa, especializada, fragmentada e individual, botando em 

práticas ações interdisciplinares e visando a integralidade do sistema. (Souza et. 

al, 2015) 

Diante desse novo olhar dado ao fisioterapeuta na atuação de base, 

quando inserido dentro das NASF ele tem por objetivo de atuação suprir as 

demandas da sociedade reduzindo os danos e os agravos, buscando integrar 

suas práticas através de programas de educação em saúde, acolhimento, 

grupos operativos, visitas domiciliares e atendimentos individuais. (Souza et. al, 

2015) 

Os profissionais que atuam nas NASF devem ter contato direto com os 

profissionais que atuam nas EFS, partilhando as práticas de saúde nos territórios 

em que ambas as equipes atuam, desse modo, deve haver um apoio entre a 

equipe da EFS e a NASF que atua diretamente com essa equipe. (Souza et. al, 

2015) 

Ficou compreendido que a unidades básicas de saúde são a porta de 

entrada do sistema único de saúde, já as NASF são a porta de entrada do serviço 

de rede, sendo determinada como uma equipe matricial integrada à Estratégia 

da Saúde da Família (ESF). (Souza et. al, 2015) 

De acordo com os estudos que tinham por enfoque a pesquisa em 

determinadas regiões, os usuários das NASF percebiam a importância do 

fisioterapeuta nessas unidades, em especial nos atendimentos realizados em 
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domicílio quando se trata de pacientes acamados, trabalhos realizados com 

hipertensos, diabéticos, gestantes e idosos. (Souza et. al, 2015) 

Percebe-se que, em sua maioria quando inseridos dentro dessas 

unidades, os profissionais da fisioterapia não ficam limitados em seus 

atendimentos, em muitos casos, atuando de forma ampla e extrapolando o limite 

dos atendimentos particulares.  (Souza et. al, 2015) 

Souza et. al (2015) evidenciou a importância dos atendimentos 

domiciliares, observou-se que ao acessar o domicílio do indivíduo o profissional 

acaba trazendo dois benefícios ao sistema: o acesso ao domicílio de pacientes 

que possuem extrema dificuldade para chegarem as unidades de atendimento, 

além de ser benéfico ao próprio paciente, tem e por consequência uma folga das 

unidades pela redução do fluxo de pacientes que frequentam essas unidades.  

Conforme evidenciado, o profissional da fisioterapia e visto como um 

profissional de assistência de nível terciário, sendo o seu modelo tradicional de 

atuação centralizado em áreas curativas e reabilitadoras, voltadas em especial 

a um modelo assistencial, desse modo, é importante que os prefeitos entendam 

a importância da atuação desse profissional para atuação na atenção primária. 

(Alves et. al, 2020) 

 

3. RESULTADOS  

Compreendida a atuação do fisioterapeuta, no presente trabalho foram 

analisados diversos estudos que tinham por objetivo evidenciar a atuação do 

fisioterapeuta em uma unidade específica ou em um contexto nacional. 

A tabela nº 1 apresenta os trabalhos, com o nome dos autores, ano de 

publicação, objetivos e conclusões acerca da importância da atuação do 

fisioterapeuta na atenção básica, dentre os artigos estudos, serão apresentados 

a média de seis estudos acerca do tema.  

 

Tabela nº 1. Resultado dos estudos que tinham por objetivo de pesquisa a 

atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica à Saúde.  

AUTOR/ANO OBJETIVO CONCLUSÃO  

Alves et. al, 2020 Investigar através de uma 

revisão integrativa a 

O fisioterapeuta está 

conquistando seu espaço 
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importância, a inserção e 

atuação da Fisioterapia e 

o trabalho desenvolvido 

pela mesma junto a 

Atenção primária. 

na saúde coletiva e 

adquirindo importância nos 

serviços de atenção 

primaria. A relação 

harmoniosa entre o 

fisioterapeuta e a atuação 

na saúde coletiva está 

gerando novas reflexões 

sobre a atuação da 

Fisioterapia, tendo em vista 

uma nova lógica de 

organização dos serviços 

de saúde.  

Ribeiro e Flores-

Soares, 2015 

Identificar como está 

incluído o fisioterapeuta 

na atenção básica (AB) e 

a visão dos gestores em 

saúde do papel e da 

inserção deste 

profissional junto à equipe 

de saúde. Estudo 

realizado em 22 

municípios do sul do 

Brasil.  

Dos fisioterapeutas 

disponíveis na região 

apenas um atuava na ESF 

e dois na NASF. Os 

gestores mencionaram que 

o fisioterapeuta e um 

profissional de reabilitação 

e outros afirmam que esse 

tem formação em nível 

técnico, por isso não 

realizam contratação. Nos 

municípios em que havia 

atuação desses 

profissionais os gestores 

identificaram sua 

importância. A maior 

dificuldade identifica foi a 

disposição dos recursos.  

Souza e Bertolini, 

2019 

Verificar a atuação do 

fisioterapeuta na atenção 

Constatou-se que é de 

grande valia a 
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básica do município 

estudado, sendo essa 

atuação ainda restrita e 

que encontra muitos 

obstáculos.  

consolidação do 

fisioterapeuta na atenção 

básica em saúde, pois a 

inserção de forma correta 

acarreta inúmeros 

benefícios.  

Maia et. al, 2015 Discutir a inclusão do 

profissional fisioterapeuta 

nos programas de saúde 

pública em nível de 

atenção básica. 

A presença do profissional 

fisioterapeuta trás diversos 

benefícios em sua 

intervenção na atenção 

básica de saúde, 

estabelecendo avaliações 

específicas, realizando 

diagnósticos 

fisioterapêuticos, 

proporcionando medidas 

de promoção a qualidade 

de vida, favorecendo o 

bem-estar.  

Fonseca et. al, 2016 Analisar as atividades 

desenvolvidas pela 

fisioterapia na atenção 

primária à saúde. 

A inserção do profissional 

na atuação individual e 

coletiva, em nível 

preventivo e de reabilitação 

apresenta resultados 

satisfatórios e redução de 

custos.  

Ataíde et. al, 2021 Analisar à atuação do 

fisioterapeuta frente a 

atenção primária à saúde. 

A atuação do fisioterapeuta 

na atenção primária à 

saúde é de grande 

relevância uma vez que 

trabalha de maneira 

efetiva, tendo visibilidade 

através do NASF, 
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mostrando resultados 

positivos, trazendo 

benefícios para a 

população e promovendo a 

melhora nas condições de 

saúde, no entanto sua 

inserção trata-se de um 

processo de edificação 

onde ainda existe algumas 

barreiras.  

 

 

4. DISCUSSÃO  

A Estratégica da Saúde da Família (ESF) foi a principal iniciativa do SUS 

para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), nesse contexto, o foco 

da atenção não é apenas o indivíduo e a doença, e sim o coletivo na qual os 

profissionais estão inseridos, a equipe passa a dar atenção à promoção e a 

manutenção da saúde, em especial com foco em condições crônicas. Com o 

crescimento do número de profissionais da fisioterapia no mercado de percebe-

se a importância da atuação desse profissional em diversos setores da saúde, 

em especial na atenção primária.  (Ribeiro e Flores-Soares, 2015) 

É importante que os gestores dessas unidades tenham uma visão ampla 

e a compreensão real da população que será atendida nessas unidades, em 

especial, quando se faz uma análise do perfil demográfico e epidemiológico da 

população voltado a atividades de promoção, proteção e prevenção da saúde, 

visando a mudança de hábitos de vida e a detecção precoce de doenças, 

visando além da promoção da saúde, evidenciando a redução dos custos globais 

do sistema. (Ribeiro e Flores-Soares, 2015) 

De acordo com as diretrizes da ESF é função do fisioterapeuta atuar no 

desenvolvimento de ações e no provimento dos serviços de tratamento e 

reabilitação, atuando no controle de riscos e danos no território no qual está 

inserido, visando prevenir os agravos e promovendo a saúde individual, dos 

grupos e da coletividade. (Brasil, 2011) 
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Dentro desse viés, é necessário que os gestores das unidades entendam 

os saberes e as práticas que o fisioterapeuta realiza de modo a possibilitar a 

direção que esse irá tomar na promoção de saúde e na qualidade de vida da 

população. (Ribeiro e Flores-Soares, 2015) 

Devido as transformações que o SUS vêm realizando nos últimos anos, 

em especial quando se trata da atenção primária, evidenciou-se que há 

necessidade da atuação dos fisioterapeutas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), pois esse profissional 

pode atuar em diversos setores de saúde, desde atenção a promoção da saúde, 

bem como da reabilitação propriamente dita. (Alves et. al, 2020) 

O fisioterapeuta vem conquistando seu espaço a cada atuação e 

demonstrando sua importância nos serviços ofertados na atenção primária, 

sendo a sua contratação um processo de construção entre os profissionais 

disponíveis no mercado e os gestores, maximizando a qualidade do trabalho e 

influenciado de forma positiva na qualidade de vida da sociedade. (Alves et. al, 

2020) 

Em sua atuação de forma integrada o fisioterapeuta passa a ter 

capacidade de planejar, implementar, controlar e executar políticas públicas de 

saúde, atuando em todas as fases da vida do indivíduo, dando uma assistência 

integrada. Na fisioterapia reabilitadora é realizada uma intervenção quase 

exclusiva, visando a cura, a reabilitação, o desenvolvimento da capacidade 

motora reduzia, controlando os danos. (Alves et. al, 2020) 

Embora o número de estudos acerca do tema venha crescendo nos 

últimos anos, em especial após a pandemia de Covid-19, os estudos acerca do 

tema ainda são limitados a um viés regional ou pouco elabora, não havendo 

incentivo aos gestores das unidades e aos prefeitos para que esses realizem a 

contratação de profissionais da fisioterapia. (Maia et. al, 2015) 

A fisioterapia foi uma das últimas especialidade a ingressarem no rol de 

profissionais na atenção básica, na qual esse podia atuar com ênfase nos 

trabalhos de promoção a saúde, realizar a criação de projetos, o direcionamento 

adequado dos pacientes acometidos de patologias crônicas, o desenvolvimento 

de atividades cinético-funcionais, realizando visitas domiciliares e orientando 

familiares acerca do tratamento de pacientes acamados. (Maia et. al, 2015) 
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O Ministério da Saúde normatiza que acerca do matriciamento desses 

profissionais, existe dois modos de ser produzido, onde duas ou mais equipes 

que atuem na mesma região atuem na construção de forma compartilhada de 

propostas de intervenção pedagógico-terapêutica, nessa construção deve haver 

o envolvimento das equipes multidisciplinares de modo a ampliar a atuação e a 

qualificação dos profissionais. (Maia et. al, 2015) 

Por fim, é importante evidenciar que a fisioterapia possui uma área de 

atuação bem extensa, sendo de fato importante a atuação desse profissional 

desde a entrada do paciente na atenção primária, até sua reabilitação e posterior 

reabilitação. Sendo de suma importância a compreensão dos gestores e dos 

prefeitos sobre a necessidade de atuação desse profissional. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que embora o fisioterapeuta generalista após a sua formação 

possua uma gama de possibilidade de atuação, essa atuação ainda é pouco 

conhecida pela sociedade, isso porque, a população em geral acredita que sua 

atuação está limitada ao processo de reabilitação e cura de lesões voltadas a 

coordenação motora.  

Entretanto, embora seu papel na reabilitação seja importante, é evidente 

que a atuação do fisioterapeuta vai além disso, conforme evidenciado ao logo do 

presente estudo, ainda mais quando esse está inserido em unidade de atenção 

primaria, momento ao qual passa a ter um papel de promoção da saúde 

individual e coletiva.  

A atenção primária precisa oferecer uma lista de multiprofissionais que 

garantam a boa qualidade do atendimento e a qualidade de vida da população 

atendida pelas unidades que esses profissionais estão inseridos.  

Ante ao exposto, observa-se que embora haja diretrizes que permitem a 

atuação do fisioterapeuta na atenção primaria, e que a sua atuação vai além do 

conhecimento geral, é importante observar que ainda falta incentivos aos 

gestores das unidades e aos prefeitos para que esses realizem a contratação 

dos profissionais da fisioterapia nessas unidades.  
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