A INSERÇÃO DA FISIOTERAPIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Patrícia Garlet (apresentadora)1
Eixo 3: Saberes e Práticas de Atenção à Saúde

Resumo: A ESF pode ser compreendida como um exemplo assistencial de reorientação,
operando em cima da implantação de equipes multiprofissionais que irão desenvolver o
trabalho na unidade básica. A equipe tem a responsabilidade de acompanhar um definido
número de famílias as quais estão localizadas em uma área delimitada, devendo atuar na
promoção da saúde, recuperação, reabilitação de agravos e doenças, prevenção e manutenção
dessa população. A ESF deve ser composta por no mínimo um médico, um auxiliar de
enfermagem, um enfermeiro, quatro a seis agentes comunitários de saúde, podendo fazer parte
da equipe também um dentista, um técnico em higiene dental e um auxiliar de consultório
dentário. Atualmente o fisioterapeuta não faz parte da sugestão mínima relacionada a uma
equipe de ESF, mas aos poucos vem ganhando espaço e de acordo com a precisão de
determinados municípios, vem mostrando a importância de sua atuação. O profissional
fisioterapeuta tem um papel importante no desenvolvimento de ações e serviços no plano
individual e coletivo, trabalhando junto ao tratamento e reabilitação, atuando na prevenção de
agravos e controle de riscos. O objetivo do estudo foi identificar como está ocorrendo à
inserção do profissional fisioterapeuta na ESF, os possíveis benefícios do trabalho deste
profissional aos usuários e também a estratégia. Justifica-se pela necessidade de, através de
pesquisas já realizadas, obter um levantamento de informações que possibilitem uma análise
situacional da importância deste profissional na atenção primária. Trata-se de uma pesquisa
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qualitativa, de revisão narrativa da literatura, foram pesquisados artigos científicos publicados
nos últimos 10 anos, em língua portuguesa nas bases da Scielo e Lilacs, não descartando
outras fontes de dados. A busca foi realizada de outubro a dezembro de 2016, através dos
descritores: estratégia de saúde da família, atenção primária a saúde e fisioterapia. Constou-se
que ainda existe uma escassez muito grande de literatura referente à inserção e atuação do
fisioterapeuta na ESF, mas foi possível identificar que na maioria das publicações existentes,
ocorreu similaridade entre experiências e relatos. Observou-se que a fisioterapia é
reconhecida, principalmente, como uma profissão de caráter reabilitador, mas possui
habilidades e competências necessárias e suficientes para atuar nos três níveis de atenção. Sua
inserção está ocorrendo a passos lentos, mas o importante é que aos poucos a profissão vem
ganhando seu espaço e mostrando sua importância aos olhos dos gestores e usuários. Ainda,
percebeu-se que em locais onde os fisioterapeutas atuam é notória a satisfação dos usuários e
da equipe os quais relataram melhorias na construção de ações interdisciplinares e na
resolução de problemas. Observou-se a extrema necessidade de seguir lutando a favor da
incorporação do fisioterapeuta na ESF, pois o mesmo também é um promotor de saúde.
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