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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO 

BÁSICA POR MEIO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Renata Pedrão Rosa1 

Fernanda Saturi2 

 

RESUMO 
 

O fisioterapeuta vem destinando sua atenção para prevenção e educação na 
saúde do usuário, diante disto, é muito importante ressaltar seu trabalho junto a 
equipe da Estratégia da Saúde da Família, tentando assim mudar os hábitos de 
saúde deste usuário. O objetivo deste estudo é fomentar a discussão diante da 
inserção do fisioterapeuta na equipe básica de saúde por meio Núcleo de 
Apoio de Saúde da Família. O estudo baseia-se em uma revisão teórica sobre 
o tema nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
National Library of Medicine (MedLine) e no site do Ministério da Saúde 
utilizando-se das palavras: Estratégia da Saúde da Família, Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família, Saúde pública, Fisioterapia, Equipe multidisciplinar. 
Baseado neste estudo pode-se dizer da importância do fisioterapeuta na saúde 
da família diante do seu papel na promoção, prevenção e reabilitação em 
saúde. Neste sentido, sua inserção na equipe multidisciplinar possibilita um 
olhar  ampliado do usuário diante de suas necessidades. Além disso, ao 
finalizar esta revisão destaca-se que a atuação do fisioterapeuta também pode 
reduzir os custos e as demandas no atendimento em saúde e, sob este 
aspecto espera-se provocar a reflexão dos gestores diante da atuação deste 
profissional. 
 
Palavras chave: Palavras-chave: fisioterapia, saúde pública, Estratégia da 

saúde da família. 
 
 
ABSTRACT 

 
The physiotherapist has highlighted his attention to prevention and education on 
the user's health, on this, it is very important to highlight his work with the team 
of the Family Health Strategy, trying to change this user health habits. The aim 
of this study is to foster discussion on the insertion of the physiotherapist in the 
primary care team through Health Support Unit of the Family. The study is 
based on a literature review on the topic in the Scientific Electronic Library 
Online databases (SCIELO), National Library of Medicine (MEDLINE) and the 
website of the Ministry of Health using the words: Strategy of the Family 
Health,Support Center for Family Health, Public Health, Physiotherapy, 
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multidisciplinary team. Based on this study it can be said of the importance of 
physical therapist in family health, considering its role in the promotion, 
prevention and health rehabilitation. In this sense, their inclusion in the 
multidisciplinary team provides an extended user look on their needs. In 
addition, at the end of this review it highlights that the physiotherapist's 
performance can also reduce costs and demands in health care and in this 
respect is expected to provoke reflection of the managers on the performance 
of this professional 
 
Keywords: Physiotherapy, Collective Health, strategy of Family’s Healthy. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

  A partir da década de 70, os postos de saúde e centros de saúde 

serviram de “porta de entrada” para um sistema público de serviços, que visava 

às necessidades primárias de saúde da população (BERTUSSI et al, 2001). 

Então, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS) regulamentado pela Lei 

Orgânica da Saúde 8.080/90 (BRASIL, 1994a) e a Lei 8.142/90 (BRASIL, 

1994b), com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à 

saúde da população. O SUS se propõe a promover a saúde, é hoje, um 

importante mecanismo de promoção de igualdade no atendimento das 

necessidades de saúde da população (LIPAY, 2007).  

Diante deste modelo de atenção, o SUS vem adquirindo uma nova dinâmica 

para o trabalho, como citam os autores Brasil et al (2005) e Navarro et al 

(2007) no qual asseguram que a saúde pública tem três campos fundamentais: 

a investigação, a educação e a prática dos serviços de atenção preventivos – 

curativos, mas o foco principal deve ser na prevenção e a educação da saúde. 

O processo de reorientação da gestão do sistema de saúde, desenvolvido 

ao longo dos últimos anos, pode ser caracterizado como um movimento 

pendular de descentralização/centralização (TEIXEIRA, 2007). Durante a 

transformação citada acima, foi implantado o Programa de Saúde da Família 

(PSF), criado em 1994 pelo Ministério da Saúde (MS), tendo como objetivo 

ampliar a cobertura de atenção à saúde da família, atingindo equidade e 

melhor qualidade na atenção à população (VERAS, 2002; SOUZA, 2007). 

A Estratégia de Saúde da Família ampliou a cobertura assistencial, 

gerando assim, outras demandas assistenciais. Evidenciou-se, então, a 

importância da inserção de outros profissionais, além dos que constituem a 
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equipe mínima, a fim de assegurar a integralidade na atenção à saúde, pois a 

Atenção Básica caracteriza-se 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, ambiente este que se faz necessário a presença de 

profissionais que alcancem estas ações (FORMIGA, 2012; BRASIL, 2007). 

  A partir do ano de 2011 o PSF passou a se chamar Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) pela Portaria nº 2.488 (BRASIL, 2011), esta visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, estratégia de expansão, qualificação 

e consolidação da Atenção Básica. Como a ESF é formada de uma equipe 

base, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os 

profissionais das Equipes Saúde da Família. Poderão compor os NASF as 

seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO) - Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; dentre outros. (BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2012).  

Com a integração do Fisioterapeuta no NASF é possível tentar modificar os 

comportamentos e hábitos da comunidade em relação à saúde. Souza (2007), 

Sampaio (2002) e Ragasson et al (2006) colaboram ao dizerem que o 

profissional de fisioterapia deve ser habilitado a atuar na saúde nos níveis de 

promoção, prevenção, preservação e na recuperação da saúde do ser humano. 

A profissão de fisioterapia, que era tida como um curso técnico, foi instituída no 

Brasil em 1969, pelo Decreto-Lei 938/69 mas, obteve seu reconhecimento 

como curso de nível superior com o  Decreto-Lei 938/69. Frazão (2006), cita 

que a interação da fisioterapia e a saúde coletiva está mais visível no campo 

dos serviços de saúde, principalmente quando se fala em equipes 

multidisciplinares.  

Lodi, et. al. (2003) descreve que para cada profissional das ESFs é 

fundamental criar vínculos com a comunidade e ter funções específicas. 

Porém, o trabalho em equipe, é um importante somatório de experiências e 

ideias. Para Delai e Wisniewski (2011), considerando que o trabalho em equipe 

é fator crucial no ESF, é necessária a observância de inúmeros fatores, dentre 
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eles a importância de cada profissional e função na equipe. Na atenção básica, 

o fisioterapeuta deve atuar junto a todos os grupos populacionais, 

considerando o contexto em que vivem e a participação comunitária. 

O papel do fisioterapeuta, na atenção básica, tem ação no planejamento 

de todos os níveis de atenção à saúde. Porém, tem-se observado que ainda há 

uma baixa participação em programas de promoção e educação voltados à 

saúde. Por isso, os profissionais de fisioterapia devem conquistar seu espaço 

na saúde pública, agindo como educador e promovedor de ideias e 

desenvolvendo ações que contribuam para promoção e prevenção da saúde 

(RAGASSON ET AL, 2006; NEUWALD; ALVARENGA, 2005).  

Considerando o exposto, este estudo justifica-se pela necessidade de 

apresentar ao leitor a importância da inserção do fisioterapeuta na ESF e os 

benefícios da sua atuação para a comunidade. Sabe-se que este profissional 

com suas competências, juntamente com a equipe multidisciplinar, pode 

auxiliar na mudança da vida diária do usuário do sistema e de sua comunidade.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo é fomentar a discussão diante da 

inserção do fisioterapeuta na equipe básica de saúde por meio do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), através da análise de achados na literatura. 

  

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), em que constam fontes das seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine (MedLine) e 

no site do Ministério da Saúde que contemplassem a temática deste estudo - 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), Inserção do Fisioterapeuta na Atenção 

Básica, equipe multidisciplinar, saúde pública, fisioterapia, Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família(NASF). A busca por estes materiais ocorreu através das 

palavras chaves, fisioterapia, ESF e saúde pública, entre os meses de janeiro a 

novembro de 2015. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O Sistema Único de Saúde e a Fisioterapia 

Observa-se que a inserção da fisioterapia na atenção primária, deve 

ocorrer conforme as necessidades e características da população envolvida, 

tendo como principal objetivo a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

e não somente como um reabilitador. Conforme citam os autores Souza (2007); 

Sampaio (2002); Ragasson et al (2006), até pouco tempo, o profissional de 

fisioterapia desenvolvia suas ações, para a atenção secundária e terciária, 

apresentando pouco destaque na atenção primária à saúde.  

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO, 2009) as áreas da fisioterapia são diversas, dentre as quais, 

Fisioterapia Clínica em Ambulatórios, Consultórios, Centros de Reabilitação, 

Hospitais e clínica; Saúde Coletiva em Ações Básicas de Saúde, Fisioterapia 

do Trabalho, Programas institucionais, Vigilância Sanitária; Educação em 

Direção e coordenação de cursos, Docência - níveis: secundário e superior, 

Extensão, Pesquisa, Supervisão técnica e administrativa e outras como 

Esporte, Indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico.  

 Como também relatam Silva e Ros (2007), sobre o problema de clareza 

do objetivo do trabalho do fisioterapeuta, que induz as indefinições do campo 

de atuação do profissional, ocorrendo assim um foco maior na área curativa 

dos pacientes. Porém, este foco está mudando, conforme Souza, (2007); 

Almeida, et. al. (2005); Souza, et. al. (2006); Machado, et. al. (2007), o ESF é o 

espaço ideal para o fisioterapeuta, pois esse, dentro da equipe é uma 

importante peça para o desenvolvimento da inclusão social, tendo o foco não 

somente na doença, mas sim na saúde e na qualidade de vida, sendo assim 

um profissional que visualiza o usuário de forma integral. 

 

A Inserção do Fisioterapeuta na Estratégia de Saúde da Família por meio 

do NASF 

 

O fisioterapeuta vem adquirindo crescente importância nos serviços de 

Atenção Básica à Saúde. A inserção desse profissional no serviço torna-se 
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viável com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), criados 

pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de ampliar a abrangência e o 

escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Porém, 

também um desafio, uma vez que a Portaria do NASF deixa a critério do gestor 

a inclusão ou não desse especialista.  Sob este aspecto tornou-se relevante a 

organização das práticas profissionais em todas as ações de responsabilidade 

do fisioterapeuta para assistência às ESF (BRASIL, DAB) 

O NASF, auxilia a compartilhar as práticas em saúde, realizar 

capacitações e elaborar projetos terapêuticos individualizados e singulares. Ele 

deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS 

principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento 

da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de 

saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. São constituídos por 

equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

onde pode-se encontrar o fisioterapeuta. Se assim ele estiver incluso no NASF, 

deve atuar de maneira integrada para o usuário, compartilhar as práticas e 

saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade da equipe  e apoiar os 

demais profissionais inseridos nas equipes de Saúde da Família, as equipes de 

atenção básica para populações específicas e Academia da Saúde. 

(RAGASSOM 2006; ARRUDA2007; JÚNIOR 2007; BRASIL 2011; BRASIL 

2012). 

Semelhante ao citado acima, Júnior (2007) descreve que, além do 

desenvolvimento humano, a fisioterapia será direcionada às coletividades 

humanas, buscando transformar hábitos e condições de vida, promovendo 

saúde e evitando distúrbios do sistema locomotor. O profissional é 

transformador, criativo, responsável, dinâmico contribuindo assim para o 

fortalecimento do SUS (LODI et al, 2003; SCHWINGEL, 2002; PETRI, 2006). 

Baseando-se nisto o fisioterapeuta pode esclarecer à população qual é o seu 

papel na atenção à saúde. O entendimento do conceito de interdisciplinaridade 

por parte dos profissionais que compõem a equipe, incluindo-se o 

fisioterapeuta, norteia as ações desenvolvidas na ESF (NEVES, 2011). Outros 

autores também relatam, que o fisioterapeuta pode prevenir muitas patologias 

com ações educativas intervindo, desse modo, na redução dos custos públicos 

onerosos e prolongados (CASTRO, 2006; MACHADO et al, 2007).  
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A afirmativa de que o fisioterapeuta deve resgatar um tratamento de 

qualidade para a integralidade na assistência à saúde da população, através da 

prevenção, educação, promoção e reabilitação da saúde dos usuários, reforça 

o achado de alguns autores. Onde comentam que: além dos procedimentos 

fisioterapêuticos, o profissional deve orientar os usuários e sua comunidade, 

através de abordagens que incluem: atividades teatrais, oficinas, palestras, 

aulas, etc. O fisioterapeuta atuante na atenção básica, juntamente com os 

demais profissionais, pode ser considerado um agente multiplicador de saúde, 

que objetiva a qualidade de vida dos indivíduos individual e coletivo, essa é 

uma opção que traz implicações de ordem social, econômica e política (LODI, 

2003; SCHWINGEL, 2005; RAGASSON et al, 2006; ALMEIDA et al, 2005, 

JÚNIOR, 2009; SCHWINGEL, 2002; BORGES, 2010).  

Para Maciel et al (2005), a saúde pública, é uma alternativa viável para o 

trabalho do fisioterapeuta, pois, este tem o potencial de participar efetivamente 

dentro da equipe multidisciplinar para a transformação social que se faz 

necessária na saúde. 

Alguns autores relatam também, que o atendimento em uma comunidade 

de baixa renda é uma nova realidade para o fisioterapeuta, ao atender a 

domicílio, o futuro profissional se vê convivendo e formando vínculos com os 

familiares e com a própria comunidade. Discorrem também que a mudança 

deve acontecer em dois centros: no serviço, focado nos profissionais já 

formados e atuantes, e na academia, focado nos novos profissionais que irão 

compor o quadro de trabalhadores do SUS no futuro (JÚNIOR, 2009; PETRI, 

2006; MACIEL et al, 2005; BRASIL, 2002; PINHO et al, 2007, FORMIGA, 2012; 

NORO 2015; GONZÁLEZ, 2010).  

Apesar dos esforços de diversas partes, a fisioterapia ainda não possui 

uma definição clara em relação a sua atuação na ESF, fato esse consequente 

de vários fatores, como: desarmonia entre a formação acadêmica e a prática 

profissional, e baixo nível de reflexão acerca dos conceitos básicos em Saúde 

Pública por parte dos fisioterapeutas, fato este que fomenta as dificuldades 

encontradas com respeito à inserção do fisioterapeuta na ESF (NEVES, 2011). 

Como também, relatam outros autores, o indivíduo deve receber um 

atendimento integral, resolutivo e com qualidade, reconhecendo a importância 

da orientação, reeducação e auto cuidado. O fisioterapeuta não deve ter uma 
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visão fragmentada do corpo humano, mas deve preocupar-se com o ser 

humano como um todo (LODI, 2003; PETRI, 2006; GALLO, 2005). 

Para Junior (2009), é possível o fisioterapeuta desenvolver ações junto ao 

ESF utilizando seus saberes tão vastos na área da Saúde: Vigilância dos 

distúrbios cinesiofuncionais: constitui-se em subárea da Vigilância 

Epidemiológica e é responsável pelo acompanhamento e monitoramento da 

integridade físico-funcional e dos distúrbios relacionados à locomoção humana.  

Orientações posturais: a postura deve ser trabalhada como uma atitude 

corporal inerente a uma visão saudável e fator preventivo para diversas 

doenças.  

Araújo e Rocha (2005), listaram as atividades de responsabilidade do 

Fisioterapeuta dentro do ESF, são elas: conhecer a realidade das famílias; 

identificar os problemas de saúde e situação de risco; realizar o planejamento e 

programação local com a participação comunitária; estabelecer vínculo de 

confiança com os usuários através de uma conduta ética; resolver problemas 

de saúde em nível de atenção básica; coordenar e/ou participar de grupos de 

educação em saúde; incentivar a participação ativa da comunidade nos 

conselhos locais de saúde, dentre outras. 

Delai e Wisniewski (2011), afirmam que há um desconhecimento sobre as 

competências do profissional fisioterapeuta por parte dos gestores municipais e 

falta de reconhecimento do fisioterapeuta no que diz respeito à atuação 

preventiva e da fisioterapia como área da Saúde com participação tão 

importante quanto às demais, inseridas no ESF. O presidente do COFFITO, Dr. 

José Euclides Poubel destaca que, os profissionais da fisioterapia que atuam 

na saúde pública precisam se sentir inseridos de fato no SUS, e precisam estar 

preparados e qualificados para atuar no sistema, assim como outras profissões 

que atuam na multidisciplinaridade (COFFITO, 2008).  

Essa reflexão deve estimular professores, alunos e gestores a buscarem 

novas estratégias que vinculem as visitas domiciliares a conquistas facilmente 

perceptíveis pela população, assim como valorizem o aprendizado com base 

em aspectos relacionados à integralidade da atenção e ao cuidado humano 

(NORO, 2015).  

Neves (2011), acredita que essa seria uma forma mais efetiva para a 

reversão do quadro de baixa inserção e subutilização do fisioterapeuta, 
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privilegiando a promoção e prevenção da saúde da população, pois como citam 

Duarte el al, 2013, a abordagem do papel do fisioterapeuta na ESF (quando 

esse profissional dela participa) está direcionada à reabilitação, não estando 

integrada nas ações de promoção à saúde e prevenção de doenças baseadas 

nos conceitos de interdisciplinaridade e multiprofissionalismo. 

 

Importância da formação do fisioterapeuta voltada à atenção básica 

 

O aumento da expectativa de vida da população e o estilo de vida urbano 

no país trouxeram uma mudança do perfil epidemiológico e do cenário de 

saúde no Brasil. Para atender a essa demanda, é necessário o engajamento de 

profissionais e estudantes de saúde (NEVES, 2011). Faz-se necessário 

promover um processo de mudança, que enlace os estudantes à condição de 

sujeitos do processo de aprendizagem, que tome como ambientes de prática a 

comunidade, o domicílio e a Rede Básica de Saúde, destaca-se a necessidade 

de que a formação acadêmica possibilite a vivência multiprofissional, 

possibilitando aos usuários um serviço mais direcionado aos interesses dos 

mesmos.  

Para isso a, formação deve incluir e valorizar os conhecimentos inerentes 

à saúde coletiva, ao SUS e ao NASF, práticas em que ocorram intervenções 

que promovam a qualidade de vida da comunidade. Para que haja 

humanização do profissional e o desenvolvimento de novas propostas de 

atuação, devem ser proporcionados estágios em Saúde Coletiva aos alunos. 

As visitas domiciliares podem prover atividades que extrapolem a coleta de 

dados, permitindo que o vínculo do aluno com a família se desenvolva na 

lógica da humanização do atendimento (NORO, 2015). 

 

O fisioterapeuta atuante na equipe multidisciplinar através do NASF 

 

As visitas domiciliares das equipes multidisciplinares, permitem que o 

vínculo dos profissionais com a família se desenvolva na lógica de elementos 

pertinentes à humanização do atendimento, baseados na relação afetiva, 

confiança e perspectiva de acompanhamento domiciliar e ambulatorial. Os 

fisioterapeutas ainda são preparados dentro de uma concepção que privilegia 



12 

 

as abordagens individuais, curativas e centradas no hospital, clínica, 

consultório. São, portanto, incapazes de transcender o espaço do consultório e 

propor diagnóstico e intervenções sobre o coletivo, em uma abordagem 

integralizadora, sem a qual dificilmente se lograrão avanços significativos 

(CAMPOS; BELISÁRIO, 2001; FORMIGA, 2012; NORO, 2015).  

Segundo Trelha et al (2007) e Schwingel (2008), esses profissionais 

devem seguir lutando para se integrar ao conjunto de profissionais que atuam 

na equipe básica de saúde. Com seu estudo, Borges et al (2010) afirmam que 

regiões beneficiadas demonstra grande satisfação quanto aos serviços 

prestados por estes profissionais. Experiências isoladas em algumas regiões 

brasileiras, mostram que a inserção deste profissional enriquece e desenvolve 

ainda mais os cuidados de saúde da população. 

A partir de uma experiência vivenciada em uma ESF Barbosa et al (2010), 

perceberam que o maior desafio é a formação do profissional para as práticas 

em saúde coletiva. Atenção a esse fator deve ser dada, pois pactuações com 

resolutividade são metas a serem alcançadas, não deixando de lado ações 

para o estímulo do trabalho em equipe. Duarte et al (2013), constataram que a 

importância da atuação do fisioterapeuta na ESF vem sendo reconhecida tanto 

por profissionais vinculados às equipes como pelos usuários das unidades de 

saúde, com isso a visão da fisioterapia deve ser mudada para se adequar às 

propostas do Sistema Único de Saúde. Visão esta que foi comentada por 

González (2010), “O Homem é histórico e precisa olhar para o passado para 

entender seu presente e planejar seu futuro”. Assim, entendendo os 

movimentos anteriores, faremos das novas experiências tentativas mais 

próximas do sucesso, além de proporcionar a valorização dos atores que 

vivenciaram as políticas anteriores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar o estudo acredita-se ter logrado discorrer sobre a 

importância do fisioterapeuta na Estratégia da Saúde da Família por meio do 

NASF e o quão é bem visto seu trabalho. Sustentando-se nesta ótica, pode-se 

trazer subsídios para a ação dos gestores diante da inserção deste profissional, 
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que tem participação fundamental juntamente com a equipe multidisciplinar, na 

implementação e acompanhamento das ações em saúde.  

É necessário que os profissionais sejam capacitados e motivados, que 

dominem o processo saúde-doença e que tenham compreensão de que a 

promoção de saúde é resultante de um trabalho articulado, ou seja, de equipe. 

Além disso, precisa conhecer a realidade do sistema de saúde vigente, o que 

deve ser proporcionado desde sua formação, para conseguir acolher os 

usuários e humanizar a atenção ao mesmo e sua comunidade. O fisioterapeuta 

já vem adquirindo seu espaço na NASF, mas sua inserção na mesma, é um 

processo em construção, sua atuação pode reduzir a demanda de atendimento 

em níveis de maior complexidade de atenção à saúde. Sob este aspecto, 

pontua-se a necessidade de estudos que fomentem ainda mais esta discussão 

a fim de fortalecer a qualidade das ações em saúde multiprofissionais, em 

especial aqui a atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde.  
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