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RESUMO 
Introdução: A consolidação do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) tem 
exigido melhor formação de recursos humanos para a saúde. Dentro desse 
panorama, a integração ensino-serviço é uma importante estratégia para aproximar 
o futuro profissional fisioterapeuta da prática, para que este conheça a organização 
do sistema e suas potencialidades, além de exercitar o convívio com seus pares 
dentro das equipes multiprofissionais, realidade atual principalmente na Atenção 
Básica de Saúde. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos graduandos do 10º período 
do curso de fisioterapia da UFMG sobre o SUS e o papel do fisioterapeuta na rede 
de atenção integrada, antes e após cursarem a disciplina Clínica III. Assim como 
investigar também as associações entre o aproveitamento em relação ao 
conhecimento e as variáveis sócio-demográficas e acadêmicas dos participantes. 
Metodologia: Foi realizado um estudo longitudinal observacional, com graduandos 
regularmente matriculados no primeiro semestre de 2017. Os estudantes 
preencheram um formulário com informações sociodemográficas e um questionário 
acerca do SUS, composto por 20 questões fechadas e divididas em 4 dimensões: 1) 
“Conhecimento sobre o funcionamento do SUS”; 2) “Conhecimento sobre o 
funcionamento do NASF”; 3) “Conhecimento das Leis que regulamentam o SUS”; e 
4) “A atuação do fisioterapeuta dentro da rede”.  A avaliação foi aplicada em dois 
momentos: no início do semestre e no último dia de estágio. Resultados: O valor 
total distribuído nos 4 domínios dos questionários foi 20 pontos, sendo 5 para cada 
domínio. A mediana da pontuação do questionário aplicado antes do início da 
disciplina Clínica III foi de 10,5 e do questionário aplicado depois foi de 12,0. Não 
houve diferença significativa (p= 0,508) na comparação entre as pontuações totais 
dos questionários aplicados antes e depois, bem como para a comparação das 
pontuações dos domínios: “SUS” (p=0,921), “NASF” (p=0,670) e “Atuação do 
fisioterapeuta” (p=0,564). Já o domínio “Leis” apresentou aumento significativo 
(p=0,046) em seu resultado comparativo. Discussão: Embora não tenha havido 
melhora significativa no desempenho dos estudantes, a mediana da pontuação do 
questionário aplicado ao final da disciplina atingiu 60% de aproveitamento, o que 
corresponde ao mínimo para a aprovação nas disciplinas, de acordo com as normas 
da UFMG. A melhora do desempenho no domínio “LEIS” pode retratar alguma 
influência da integração ensino-serviço, onde a presença do estudante no cotidiano 
das práticas poderia levar a uma melhor assimilação da normatização do SUS. O 
elevado absenteísmo dos usuários nos serviços diminuindo o volume das 
experiências vividas e discussões práticas podem ter influenciado o aproveitamento 
dos estudantes ao final do semestre. Conclusão: Estudos que avaliem o impacto da 
estratégia de integração ensino-serviço, no conhecimento de graduandos dos cursos 
de fisioterapia e demais cursos da área da saúde, poderiam favorecer a elaboração 
de planos de ação que potencializem esta estratégia no sentido da formação de 
profissionais consonantes com as diretrizes e princípios do SUS. Além disso, a 
ampliação de conteúdos que abordem os temas de saúde coletiva como aqueles 
relacionados com a normatização do SUS parecem ser importantes para aprimorar 
os conhecimentos dos futuros profissionais da saúde.  
 

Palavras chave: Fisioterapia. NASF. SUS. Integração ensino-serviço. Formação de 

recursos humanos. 



 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The consolidation of the Sist. Un. Saude (SUS) has required a better 
academic formation of human resources for health area. Within this panorama, the 
servisse-learning integration is an important strategy to approach the future 
Physiotherapist professional to practical activities, so that this professional can 
understand the system organization and its potentialities, besides exercising the 
socializing with peers within multiprofessional teams, current reality mainly in Primary 
Health Care. Objective: Evaluate the knowledge of 10th period Physiotherapy 
graduating students from Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) about SUS 
and the role of the physiotherapist in the integrated care network (ICN), before and 
after the class Clinical III. Methodology: A longitudinal observational study was 
conducted with under graduated students enrolled students during the first semester 
of 2017. Students filled a form with sociodemographic information and a 20 multiple 
choice questionnaire about SUS, divided into 4 dimensions: 1) "Knowledge about the 
operation of SUS"; 2) "Knowledge about Núcleo de Apoio da Saúde da Família 
(NASF) operation"; 3) "Knowledge of SUS laws "; and 4) "The physiotherapist's 
performance within ICN". The question was applied in two moments: at the beginning 
and the end of the semester. Results: The total score was 20 points, 5 for each 
domain. The median score applied at the begging of the first moment was 10.5 and 
the questionnaire applied after was 12.0. There was no significant difference (p = 
0.508) comparing boths situations, after and before, as well as for the comparison of 
the scores for the domains: SUS (p = 0.921), NASF (p = 0.670) and "Physiotherapist 
performance" (p = 0.564). The domain "Laws" presented a significant difference (p = 
0.046) in its comparative result. Discussion: Although there was no significant 
improvement in student performance, the median score of the secund moment at the 
end of the course reached 60% of achievement, which corresponds to the minimum 
score for approval in the course. The domain "LAWS", was the only one that 
presented significant improvement, describing the influence of the teaching-service 
integration. The student's presence in the daily practice lead them to a better 
assimilation of SUS regulatory standards. Among the hypotheses that can be 
indicated for this general use presented by the students are: absenteeism of the 
patients in the services where they are inserted, reducing the number of visits and 
consequently the experiences lived; and the period of vacation of the preceptors who 
accompany the students during the whole discipline, reducing the experience 
exchange of experiences and practical discussions. Conclusion: Studies that 
evaluate the impact of teaching-service integration strategy, on the knowledge of 
graduating students of Physiotherapy and other health courses, could support the 
elaboration of action plans that potentiate this strategy towards the training of 
professionals consonant with SUS guidelines and principles. In addition, the 
expansion of contents that address collective health issues such as those related to 
SUS regulatory seems to be important for improving the knowledge of future health 
professionals. 
 

Keywords: Physiotherapy. NASF. SUS. Education-service integration. Human 

resources formation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, o sistema de saúde vigente, Sistema Único de Saúde (SUS), oferece a 

todo cidadão brasileiro acesso universal, integral e equânime a serviços de saúde. 

Este direito é garantido constitucionalmente e explícito no artigo 196 da Constituição 

Federal (1988), que afirma: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”.1,2 

Dois dos princípios organizacionais que regem o funcionamento do SUS são a 

hierarquização e a regionalização, ou seja, o acesso da população à rede de saúde 

acontece por meio dos serviços de nível primário, representado pela Atenção 

Básica, e esta é oferecida numa região geograficamente estabelecida, próxima à 

moradia do usuário. Casos que necessitam de maior densidade tecnológica devem 

ser compartilhados com os serviços presentes nos demais níveis da rede, média e 

alta complexidade. Nesse contexto, a fisioterapia está inserida na Atenção Básica 

(AB), principalmente por meio dos Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF), 

programa criado em 2008 que está regulamentado pela Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011. Nesse programa as equipes multiprofissionais do NASF dão 

suporte para as equipes de saúde da família (ESF) com o objetivo de aumentar a 

resolubilidade, ofertas e abrangências de serviços.3 

O fisioterapeuta que atua no NASF deve direcionar suas ações de forma a alcançar 

o princípio da integralidade, com práticas humanizadas, educação em saúde e 

promoção de saúde, influenciando algum aspecto da qualidade de vida da 

população. O seu processo de trabalho junto às equipes da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) deve ter como foco o atendimento compartilhado, as discussões de 

casos e ainda, intervenções individuais aos usuários e suas famílias.4  

Nesse contexto o principal desafio do fisioterapeuta que está inserido no NASF é 

desenvolver uma visão de trabalho focada na atuação conjunta, integrada e que 

contemple a participação dos usuários, colocando em prática o conceito ampliado de 

saúde preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e acolhido pelo 
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modelo do SUS. Contudo, grande parte dos profissionais, em seus cursos de 

graduação, não têm a oportunidade de vivenciar ou mesmo discutir sobre o trabalho 

em equipe e sua complexidade, indo ter contato com essa prática após sua 

formação e inserção no mercado de trabalho.4 

Para atuar na equipe do NASF, o fisioterapeuta deve seguir as diretrizes da AB, 

promovendo o cuidado continuado e longitudinal. É importante que o profissional 

conheça a organização do sistema, suas potencialidades e os fluxos já 

estabelecidos nos serviços. No entanto, o profissional fisioterapeuta ainda apresenta 

algumas fragilidades no que diz respeito à sua atuação dentro da rede de saúde, 

podendo estas estarem relacionadas com a qualidade e quantidade do 

conhecimento que possui sobre o sistema.4,5 

Entre as dificuldades encontradas para a real implantação do SUS, como idealizado 

na constituição de 1988 e na portaria que regulamenta o NASF, está o número 

insuficiente de profissionais capacitados para atuar de forma resolutiva e com 

qualidade dentro da realidade do sistema4. Nesse sentido, os cursos de graduação 

em saúde assumem um papel importante na formação da força de trabalho ideal 

para o SUS, sendo necessário que o desenvolvimento das habilidades esperadas 

para esses profissionais, o conhecimento da organização e o funcionamento do 

Sistema aconteça ainda dentro da universidade. 4 

As diretrizes curriculares nacionais (DCN) para o curso de fisioterapia propõem o 

desenvolvimento de competências e habilidades para a formação profissional que 

atenda aos vários níveis de atenção à saúde existentes no SUS, nos quais eles 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, individual e coletivamente.7 Portando, há grande necessidade 

de que o profissional seja capaz de atuar junto a uma equipe, e compreender o 

processo do adoecer em toda a sua complexidade, não se limitando a abordagem 

curativa.6 

No currículo do curso de fisioterapia da UFMG, ao longo dos cinco anos de 

formação, estão presentes duas disciplinas relacionadas ao estudo do SUS, sendo 
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uma teórica e outra prática.1 A disciplina de Introdução ao Estudo da Saúde (IES), 

ministrada no quinto período, tem por objetivo “estudar a saúde como processo 

sociocultural, econômico e político”. “Dessa forma, abrange a Política Nacional de 

Saúde, as suas implicações para a prática dos profissionais e para a efetivação dos 

planos de saúde governamentais”.8 Já a disciplina Clínica III, no décimo período do 

curso, consiste na integração ensino-serviço, na qual o estudante é inserido em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Belo Horizonte (BH), e 

acompanham o trabalho das fisioterapeutas que fazem parte das equipes do NASF.8 

O objetivo geral desta disciplina é auxiliar no desenvolvimento de competências do 

estudante para que este possa atuar de forma individual e em equipe no contexto da 

AB na perspectiva da integralidade. Dentre as principais atividades desenvolvidas 

pelos estudantes nesta disciplina estão: o acolhimento do usuário, a definição de 

conduta fisioterapêutica, atividades clínicas realizadas individualmente ou em 

grupos, visitas domiciliares, a participação em reuniões de matriciamento, entre 

outras. As diretrizes curriculares para os cursos de fisioterapia estabelecem, entre 

outros, que: 

O perfil do egresso/profissional deve ter uma formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de 
atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual (...). A formação 
do Fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, a 
atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 
referência e contra-referência e o trabalho em equipe (...) 
 

Diante do exposto, e sabendo da importância, do potencial de crescimento da área e 

da necessidade da formação de um fisioterapeuta com perfil sensível à realidade do 

Sistema de saúde vigente no país cabe à formação universitária promover o 

conhecimento essencial nesse campo. Sendo assim, este estudo tem por objetivo 

avaliar o conhecimento sobre o SUS, e ainda, sobre o papel do fisioterapeuta na 

rede de atenção integrada, dos graduandos do 10º período do curso de Fisioterapia 

da Universidade Federal de Minas Gerais, antes e após cursarem a disciplina Clínica 

III. O estudo investigou também as associações entre o aproveitamento em relação 

ao conhecimento e as variáveis sócio-demográficas e acadêmicas dos participantes. 

                                                             
1  Recentemente um novo currículo para o curso de fisioterapia da UFMG foi elaborado com a 
reorganização e criação de disciplinas que contribuirão para uma melhor capacitação dos estudantes 
em relação aos seus conhecimentos sobre o SUS. Porém, ele encontra-se em seu primeiro ano de 
execução.  
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2 METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo longitudinal observacional para avaliar a repercussão da 

disciplina Clínica III nos conhecimentos sobre o SUS e a atuação do Fisioterapeuta 

na AB. Foram estudados os do 10º período do curso de Fisioterapia da UFMG que 

cursaram a disciplina Clínica III, no primeiro semestre de 2017.  Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) sob o número 61048016.4.0000.5149 (Anexo 1).  

Os estudantes foram convidados a participar do estudo e fizeram a leitura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1). Aqueles que 

concordaram em participar assinaram o termo e preencheram um formulário com 

questões sobre dados sócio-demográficos: idade; sexo; município de nascimento; 

escolaridade dos pais; renda familiar; se possui plano de saúde; se já utilizou 

serviços do SUS e qual tipo; e sobre formação acadêmica: instituição em que cursou 

o Ensino Médio (EM) (rede pública ou privada); ano de conclusão do EM; 

participação em projetos de extensão ou iniciação científica na UFMG; e estágios 

extracurriculares nos últimos 5 anos. Ao final do formulário cada participante deveria 

graduar, de 0 (nenhum) a 10 (total), o seu conhecimento, interesse e aptidão para 

atuar no SUS. Para mais informações, checar o Apêndice 2. O estudante que não 

respondeu ao questionário no segundos momento foi excluído do estudo. 

A avaliação de conhecimentos acerca dos SUS foi realizada por meio de um 

questionário composto por 20 perguntas, dividido em quatro domínios: 1) 

conhecimentos gerais sobre o SUS; 2) normas e leis que se aplicam ao sistema; 3) 

conhecimentos sobre o funcionamento do NASF; 4) atuação do fisioterapeuta dentro 

da rede do SUS (Apêndice 3). Cada domínio era composto por cinco questões 

fechadas, no valor de um ponto cada, totalizando 20 pontos. Esse questionário foi 

aplicado em dois momentos, no início do semestre de 2017, antes que o estudante 

tivesse qualquer contato com a disciplina Clínica III, e em julho do mesmo ano, ao 

final da disciplina. 
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2.1 Análise dos dados 

A amostra do estudo foi caracterizada por meio de cálculo de medidas de tendência 

central e de dispersão, frequências e porcentagens.  A comparação entre os escores 

do questionário acerca do conhecimento do SUS antes e após a conclusão da 

disciplina foi realizada com o teste Wilcoxon pareado. Os escores foram analisados 

por domínio e também como um escore total. O coeficiente de correlação de 

Spearman Rho foi calculado para avaliar a associação entre o aproveitamento dos 

participantes em cada domínio e as variáveis do formulário de informações sócio-

demográficas e de formação acadêmica. O aproveitamento foi definido como a 

diferença entre o escore na avaliação e reavaliação. O nível de significância foi 

estabelecido em 0,05.   
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3 RESULTADOS 
 

Dos 30 estudantes matriculados na disciplina Clínica III, dois não responderam ao 

questionário aplicado no início do semestre, e outros dois não responderam ao final 

da disciplina e, portanto, foram excluídos. Dos 26 estudantes incluídos no estudo, 21 

eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idade média de 24,6 anos (22 - 

31 anos) e renda familiar maior que 3 salários mínimos (61,5%). Quanto à 

escolaridade dos pais 80,7% das mães e 61,6% dos pais tinham pelo menos o 

ensino médio completo. Em relação à utilização de serviços de saúde do SUS 84,6% 

afirmaram já terem utilizado algum tipo de serviço, sendo a maioria (80,8%) serviços 

prestados pela AB, mas ainda assim, 57,7% dos participantes possuem plano de 

saúde privado. Essas informações estão descritas no APÊNDICE 4 – Tabela 1. 

Sobre a formação dos participantes 65,4% estudaram em escola pública, sendo que 

61,7% concluíram o ensino médio entre 2009 e 2012 e 62,4% ingressaram no curso 

de Fisioterapia da UFMG no ano de 2012. No contexto da Universidade 87,5% 

afirmaram já terem participado de algum tipo de projeto, sendo a maioria nas áreas 

de Ortopedia e Esportes, Cardiovascular e Gerontologia. Além disso, 46,2% 

afirmaram já terem realizado estágio extracurricular nos últimos cinco anos e destes, 

50% afirmaram que o estágio aconteceu na área de Ortopedia e Esportes.  

A mediana da pontuação total do questionário aplicado antes do início da disciplina 

Clínica III foi 10,5. Analisando cada domínio separadamente pudemos observar que 

as medianas dos domínios “SUS”, “NASF”, e “Atuação do fisioterapeuta” foram 

semelhantes (Me=3) enquanto a do domínio “LEIS” foi 2 (Tabela disponível no 

Apêndice 5). Nenhum graduando acertou as cinco questões no domínio “SUS”, já 

nos domínios “NASF” e “Atuação do fisioterapeuta”, 11,5% e 15,4% dos estudantes 

acertaram todas as questões, respectivamente. As questões mais acertadas do 

questionário aplicado antes foram a de número 12, que pertencia ao domínio 

“NASF”, e a de número 17, que pertencia ao domínio “Atuação do fisioterapeuta”, 

ambas com 80,8% de acerto. Para maiores informações sobre as questões checar o 

Apêndice 2. Os graduandos foram solicitados a graduar de 0 (nenhum) a 10 (total): 

1) o seu conhecimento sobre o SUS; 2) seu interesse pela área de saúde pública; e 
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3) sua aptidão para atuar no SUS. As medianas para cada resposta foram, 

respectivamente: 5,5, 7,0 e 7,0.   

A mediana da prova aplicada ao final da disciplina Clínica III foi 12. Analisando cada 

domínio separadamente observamos que as medianas dos domínios “SUS”, “NASF”, 

e “Atuação do fisioterapeuta” não se modificaram (Me=3), e que a do domínio LEIS 

aumentou para 3 (Tabela 2, disponível no Apêndice 4). Em todos os domínios houve 

estudantes que acertaram todas as questões, sendo 3,8% nos domínios “SUS” e 

“LEIS”, 15,4% do domínio “NASF” e 7,7% do domínio “Atuação do fisioterapeuta”. A 

questão mais acertada desse questionário foi a de número 6 que pertencia ao 

domínio “Leis”, 92,3%.  

Não houve diferença significativa (p= 0,508) na comparação entre as pontuações 

totais dos questionários aplicados antes e depois, bem como para a comparação 

das pontuações dos domínios: “SUS” (p= 0,921), “NASF” (p= 0,670) e “Atuação do 

fisioterapeuta” (p= 0,564). Já o domínio “Leis” apresentou diferença significativa (p= 

0,046) em seu resultado comparativo.  

Não foi encontrada correlação entre o aproveitamento geral do questionário e as 

variáveis do formulário de informações sociodemográficas e acadêmicas. Já entre os 

domínios do questionário separadamente e essas mesmas variáveis foi possível 

constatar a existência de correlações moderadas entre: o aproveitamento no 

domínio “SUS” e a escolaridade da mãe (p= 0,011; r= - 0,492); o aproveitamento no 

domínio “NASF” e o sexo masculino (p= 0,007; r= - 0,514); e o aproveitamento no 

domínio “LEIS” e possuir plano de saúde (p= 0,031; r= 0,425).  Observou-se uma 

tendência dos participantes que estudaram em escola pública e daqueles que não 

possuíam plano de saúde a graduarem o seu interesse pela área da saúde pública 

com notas mais próximas de 10 (total). Quanto à aptidão para atuar no SUS, os 

participantes do sexo masculino tiveram a tendência a atribuírem notas mais baixas 

para esta pergunta, enquanto os participantes mais velhos tenderam a atribuir notas 

mais altas. Ainda, os participantes que graduaram o seu conhecimento sobre SUS 

com notas maiores também classificaram a sua aptidão para atuar no SUS com 

notas mais próximas da máxima.  

 



16 
 

4 DISCUSSÃO 
 

A grande maioria dos discentes que participaram deste estudo (80,7%) é do sexo 

feminino, o que representa um importante fenômeno já constatado nos cursos de 

fisioterapia assim como em outras áreas da saúde: a feminização da força de 

trabalho em saúde14. É sabido que oito em cada dez trabalhadores dos setores de 

saúde e educação da administração pública são mulheres, sendo que no setor da 

saúde essa participação chega a quase 70% do total17.  

 

Apesar de uma grande parte dos participantes (57,7%) possuírem plano de saúde 

privado, a maioria (80,8%) utiliza ou já utilizou o SUS através dos serviços prestados 

pela AB, o que demonstra que já tiveram algum contato com um dos níveis de 

atenção à saúde do sistema, que garante uma cobertura universal desde a atenção 

básica até níveis mais complexos de tratamentos. Em relação à formação 

acadêmica, praticamente todos relatam a participação em projetos dentro da 

universidade ou em estágios extracurriculares, com uma maior prevalência nas 

áreas de ortopedia e esportes. Nenhum desses estudantes optou pela área de 

saúde pública, o que pode estar associado ao baixo interesse pela área na 

graduação, e a pouca oferta de projetos de pesquisa e extensão na área. Um estudo 

realizado com graduandos em fisioterapia de Macéio-AL14 verificou que existe uma 

limitação do conhecimento acerca da saúde pública, o que pode influenciar a falta de 

interesse pela área. Esse fato reflete uma característica histórica do perfil do 

profissional fisioterapeuta, que é a prática especialista onde se destaca o processo 

de reabilitação individual e a dificuldade de elaboração e participação em estratégias 

de atuação sobre as coletividades14.    

 

No que se refere ao primeiro questionário, realizado antes dos estudantes cursarem 

a disciplina Clínica III, o domínio “LEIS” obteve o pior resultado. Porém, quando 

comparado à segunda aplicação do questionário, este foi o único domínio que 

apresentou diferença significativa (p= 0,046). Isso pode refletir a influência da 

integração ensino-serviço na formação discente, ou seja, a presença do graduando 

no cotidiano das práticas pode promover uma melhor e contextualizada assimilação 

das normas que regem o SUS, muito provavelmente com a contribuição das 



17 
 

atividades realizadas nas UBS e os encargos administrativos nos quais os eles são 

expostos durante a experiência nos serviços. Por meio da integração ensino-serviço, 

o estudante apropria-se de crescentes responsabilidades trabalhando com 

problemas reais que vão sendo ajustados ao seu grau de autonomia18. Um estudo 

realizado com estudantes do curso de odontologia da UFRGS19 demonstrou que 

frente às vivências dos estágios, do contato com a realidade do SUS e com novas 

experiências e sentimentos, os estudantes sentem-se mais satisfeitos com o 

aprendizado, e por consequência mais preparados e seguros19. Dessa forma, é 

preciso reconhecer essa interação como um alicerce para a formação de um novo 

modelo de ensino que seja efetivo tanto para os docentes e discentes quanto para 

os profissionais do SUS e a população.18 

 

Ainda no primeiro questionário, o aproveitamento do domínio SUS apresentou uma 

correlação moderada negativa em relação a variável “escolaridade das mães”. Isso 

pode estar relacionado ao fato de uma maior proximidade e contato com o 

funcionamento dos serviços do SUS que a população de baixa escolaridade 

apresenta, já que geralmente essas pessoas também estão em classes sociais com 

renda menor, o que muitas vezes inviabiliza a aquisição de um plano de saúde.  

O aproveitamento do domínio NASF também apresentou uma correlação moderada 

negativa, porém em relação a variável “sexo masculino”. Tal fato pode ser atribuído 

às qualidades esperadas para os profissionais que atuam nestes núcleos e a 

significação de cuidado presente nas ações da AB, que implicam um maior 

envolvimento com o usuário e sua família, e essas características são até hoje 

socialmente ligadas a traços mais femininos e qualidades que competem às 

mulheres17. 

Houve tendência dos participantes que estudaram em escola pública e que não 

possuíam planos de saúde privados em graduar como mais elevado o seu interesse 

por atuar no SUS. Isso pode ser decorrência de um maior contato ao longo da vida 

com o sistema público e essa realidade ser percebida como passível de mudanças a 

qual o indivíduo deseja contribuir. Além disso, como já mencionado, esses 

estudantes provavelmente estão mais familiarizados com o funcionamento do SUS 

e, portanto, conseguem vislumbrar as inúmeras possibilidades de inserção e 

contribuição para a valorização da profissão na atenção básica. 
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Os graduandos que classificaram o seu conhecimento sobre o SUS com notas 

maiores também tiveram tendência a classificar a sua aptidão para atuar no SUS 

com notas melhores. O conhecimento prévio sobre determinado assunto gera maior 

confiança para o indivíduo e consequentemente maior aptidão em atuar em espaços 

definidos22. Outra tendência encontrada foi a dos estudantes do sexo masculino 

graduarem a sua aptidão para atuar no SUS com notas mais baixas e os mais 

velhos com notas mais altas. Esse fato pode ser explicado, respectivamente, pela 

propensão do sexo masculino a ter maior interesse pelas áreas ligadas à ortopedia e 

ao esporte20; e pelo amadurecimento, confiança em si mesmo e segurança que o 

avanço da idade proporciona21.  

É conhecido que, por vezes, há um despreparo dos profissionais de saúde para 

atuar dentro do SUS, e isso pode ser resultado de um modelo pedagógico 

inadequado ainda prevalente no meio acadêmico14. As configurações dos cursos de 

saúde ainda são consideradas “conteudista” e perpetuam os modelos tradicionais da 

prática em saúde voltada à assistência individual com enfoque insuficiente nos 

aspectos de promoção e prevenção de saúde que privilegiem o coletivo10.  

 

Em virtude da disciplina de “Introdução ao estudo da saúde” (IES), única na 

abordagem teórica de conteúdos sobre o SUS, compor a estrutura curricular 

tardiamente, ou seja, no quinto período da graduação de fisioterapia na UFMG, 

constata-se o conhecimento insuficiente dos graduandos em relação à atuação do 

fisioterapeuta na rede pública de atenção à saúde, principalmente no que concerne 

à AB. Fazem-se necessárias mudanças na formação acadêmica com a inserção 

precoce dos estudantes nos cenários de prática do SUS e disciplinas com foco em 

políticas públicas contextualizadas. Os conteúdos devem ser integrados e 

multidisciplinares, desenvolvendo nos estudantes as competências para o trabalho 

em equipe, para a gestão e assistência à saúde, previstas nas DCNs, garantindo 

uma formação comprometida com a qualidade e excelência da assistência e 

serviços de saúde14.  

 

Além disso, esse conhecimento esperado dos estudantes só possui um significado 

quando é vivenciado na prática, quando é preenchido de sentido para quem o está 

recebendo. Isso talvez explique o porquê dos estudantes que afirmaram algum 
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contato em sua vida pessoal com os serviços oferecidos pelo SUS terem 

apresentado um melhor aproveitamento geral da disciplina Clínica III, refletido em 

maiores notas no questionário ao final do semestre 

 

Em relação a integração ensino-serviço, espera-se que ela aconteça precocemente 

para ser capaz de contribuir e fortalecer a formação do estudante para atuação nos 

diferentes cenários de atenção à saúde. Com tal proposta, espera-se formar o 

profissional da saúde com competência para atuar no SUS como gestor e 

multiplicador dos princípios da promoção da saúde e prevenção e reabilitação das 

doenças14. 

 

Uma maneira de atingir essas mudanças na educação no campo da saúde é 

aproximando a universidade e os serviços, realizando parcerias através de estágios, 

atividades extracurriculares ou de extensão, inserindo assim os graduandos nas 

unidades da rede de atenção do SUS. Para que com isso eles vivenciem a realidade 

na prática e criem perspectivas para melhorá-la dentro das oportunidades oferecidas 

pelo serviço.11  Hoje em dia, as habilidades esperadas para um fisioterapeuta visam 

um profissional que navegue com destreza em todos os níveis de atenção à saúde, 

inclusive na AB, recuperando a funcionalidade, prevenindo disfunções e 

promovendo saúde individual e coletiva.12 Por isso é tão importante que os egressos 

do curso de Fisioterapia deixem as Universidades com competências e habilidades 

compatíveis com a demanda que lhes serão apresentadas nos serviços de saúde, 

para que eles contribuam de forma resolutiva  para o reestabelecimento da saúde do 

indivíduo e/ou coletiva. 

 

Dos estudantes que afirmaram ter participado de algum projeto dentro da UFMG 

(87,5%) e que realizaram algum estágio extracurricular (46,2%), nenhum deles 

desenvolveu estudos na área de Saúde Pública. Embora a maioria tenha atribuído 

notas altas (próximas a 10) ao interesse e a aptidão para trabalhar no SUS, os 

mesmos avaliaram negativamente o seu conhecimento sobre o assunto, sugerindo 

então que as oportunidades de vivência nessa área podem ser de fato insuficientes.  

Essa dissonância entre a percepção de aptidão para trabalhar no SUS e a realidade 

de nunca ter trabalhado pode estar relacionada às poucas oportunidades dentro do 
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contexto universitário de projetos ligados a Saúde Pública e à preconcepções do que 

é o trabalho na AB. 

 

Este estudo, portanto, ratifica a importância da universidade na concepção e 

emprego de estratégias que visem consolidar a capacidade do futuro profissional em 

desempenhar devidamente o seu papel em Saúde Pública. São necessárias 

complementações no processo de ensino e aprendizagem, utilizando metodologias 

que aproximem os graduandos da realidade da Saúde Pública. 

 

Algumas hipóteses podem ser apresentadas para avaliar o aproveitamento 

apresentado pelos estudantes do décimo período, que ao final do estágio alcançou 

60% do valor do questionário aplicado (Me=12), o que em termos da avaliação na 

Universidade corresponde ao conceito “D”, sendo este o mínimo para a aprovação 

nas disciplinas. São elas: a pouca adesão e/ou o absenteísmo dos usuários, um dos 

problemas atualmente discutido na Saúde Pública23, que diminuem as oportunidades 

de atendimento e discussão de casos vividos pelos graduandos no contexto da AB; 

período de férias dos preceptores (profissionais dos serviços) que acompanham os 

graduandos durante toda a disciplina, reduzindo assim as trocas de experiências e 

as discussões práticas; a época de finalização do Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC) que dispõe de muito tempo e dedicação para ser finalizado e reduz o período 

disponível para que eles se dediquem mais a disciplina; o pouco envolvimento dos 

estudantes durante a aplicação do questionário, visto que ele foi aplicado no último 

dia do semestre onde todas as atividades acadêmicas já haviam sido finalizadas e, 

dessa forma, o empenho em responder o questionário pode ter sido menor refletindo 

na nota final alcançada. Diante do exposto é possível perceber que diversos fatores 

podem contribuir para o desempenho dos graduandos no que diz respeito ao 

aproveitamento do semestre e devem ser ponderados na elaboração dos currículos 

e atividades acadêmicas. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Percebe-se a necessidade de aprofundamento sobre a diversidade do conhecimento 

e das competências necessárias para a atuação do fisioterapeuta na saúde 

coletiva.13 Dessa maneira são fundamentais uma reestruturação e uma remodelação 

educacional que expresse e aproxime o futuro profissional fisioterapeuta dos 

interesses públicos da sociedade, no cumprimento das responsabilidades de uma 

formação mais ética e humana.13 É fundamental que ocorram mais estudos que 

avaliem a integração do ensino-serviço nas Universidades, principalmente no que 

diz respeito aos cursos de saúde na sua inserção no SUS. Além disso, é essencial a 

continuidade da avaliação do impacto da estratégia de integração ensino-serviço em 

outros semestres letivos do curso da UFMG para reconhecer a repercussão do novo 

currículo da graduação em Fisioterapia já em vigor, currículo este pautado nas DCN 

que convocam para a formação de profissionais em harmonia com os princípios e 

demandas do SUS, e no reconhecimento dos discentes sobre a sua inserção e seu 

papel dentro da rede pública de saúde do país. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Investigadoras: Amanda Neves Cruz Coelho e Mariana Coelho da Cunha Squair 

Bomfim. 

Orientadora: Professora Fabiane Ribeiro Ferreira 

Projeto de pesquisa: Formando para o SUS: influência da Integração Ensino-serviço 

no conhecimento de graduandos do curso de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

Você está sendo convidado a participar de um Projeto de Pesquisa a ser 

desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia (Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional) para avaliar o conhecimento de graduandos 

sobre o Sistema Único e Saúde (SUS), antes e após o estágio prático na Atenção 

Básica (Clínica III). Você está sendo considerado para o estudo por ser um dos 

estudantes do curso de fisioterapia da UFMG que cursará o estágio na Atenção 

Básica esse semestre.  

Você será solicitado a responder um questionário em dois momentos diferentes: 

antes e após cursar a disciplina Clínica III. Este questionário será composto por 20 

questões fechadas que abordarão assuntos relacionados ao SUS. Você será 

identificado por um código e, portanto, seus dados serão mencionados apenas por 

números em qualquer publicação ou material que possa resultar dessa pesquisa. 

Lembramos que a sua participação é voluntária e que você poderá se recusar a 

participar ou interromper a sua participação a qualquer momento, não havendo 

nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Você também não obterá 

benefícios por participar desta pesquisa, porém estará contribuindo para a 

elaboração de evidências no que diz respeito ao percurso curricular atual do 

estudante de fisioterapia da UFMG, auxiliando na criação de propostas para a 

melhoria do ensino. 
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Não haverá nenhum tipo de remuneração relacionado à sua participação neste 

projeto. 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu li e entendi toda a informação dada sobre esse estudo, sendo os objetivos, 

procedimentos e linguagem utilizados satisfatoriamente claros. Eu tive tempo 

suficiente para considerar a informação acima e tive oportunidade de tirar todas as 

minhas dúvidas. Estou assinando esse termo voluntariamente e tenho o direito, de 

agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida que eu venha a ter, com relação à 

pesquisa com as pesquisadoras Fabiane Ribeiro Ferreira, Amanda Neves Cruz 

Coelhoe Mariana Coelho da Cunha Squair Bomfim.  

Assinado esse termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em 
participar desse estudo. 

____________________________________ ____/____/____ 

   Assinatura do participante                                                                             Data 

Declaração do pesquisador 

Eu, ou um dos meus colegas, cuidadosamente explicamos ao participante a 

natureza da avaliação descrita anteriormente. Eu certifico que, salvo melhor juízo, o 

participante entendeu claramente a natureza, benefícios e riscos envolvidos nessa 

avaliação.  

Assinatura do pesquisador:  

___________________________________ 

         Amanda Neves Cruz Coelho 

___________________________________ 

Mariana Coelho da Cunha Squair Bomfim 

Telefones para contato: Amanda – (31) 99500-1211 / Mariana- (31) 98567-3579                                                                                
Contato professora orientadora: Fabiane Ribeiro Ferreira – (31) 3409-7410 
Comitê de ética em pesquisa (COEP) – UFMG: 3409-4592 
Av. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º andar – Sala 2005 
Campus Pampulha – Belo Horizonte, MG –Brasil – CEP: 31270-901 
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APÊNDICE 2 (FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES) 

 

 
 

 

 
 

 
Data: ____/____/____             Número do participante:____________________ 
 

 
  
 

 
Nome do participante:  
 
Data de Nascimento: _____/_____/_____ Idade: 
 
Tel: Sexo: 1. (   ) M  2. (    ) F 
 
Endereço:  
 
Bairro:  

Tempo de residência no local: 

 
e-mail:   Município de nascimento:  
 
Escolaridade da mãe:  
 
(  ) analfabeto    (  ) sabe ler/ escrever 
(  ) fundamental incompleto 
(  ) fundamental complete 
(  ) médio incompleto 
(  ) médio completo 
(  ) superior________________________________ 
 

 
Escolaridade do pai: 
 
(  ) analfabeto    (  ) sabe ler/ escrever 
(  ) fundamental incompleto 
(  ) fundamental complete 
(  ) médio incompleto 
(  ) médio completo 
(  ) superior________________________________ 
 

Renda familiar:  
 
(  ) menos de 1 salário mínimo                                                                         
(  ) 1 salário mínimo                                                                      
(  ) entre 1 e 3 salários mínimos  
(  ) entre 3 e 6 salários mínimos 
(  ) entre 6 e 10 salários mínimos 
(  ) mais de 10 salários mínimos  
 
*salário mínimo= R$ 937,00 

 

 
Possui plano de saúde: (    ) sim  (    ) não   Qual plano?_____________________________________________ 
 
 
Já utilizou algum serviço de saúde do SUS? (   ) sim  (   ) não  
 
Qual tipo de serviço: _______________________________________________________________ 
 
 
Nome da instituição de ensino em que cursou o ensino médio:  
 
  
Tipo de instituição de ensino: 
 (    )  pública    (     ) privada 

Ano de conclusão do ensino médio:  
                                                             _____/_____/_____ 

Ingresso no curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais: 
 
Ano:_______________ Semestre: (   ) 1   (   ) 2 
 

“Formando para o SUS: influência da Integração Ensino-serviço no 
conhecimento de graduandos do curso de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Minas Gerais”. 
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APENDICE 3 (QUESTIONÁRIO) 
 
 
1) Na história das políticas de saúde no Brasil, pode-se afirmar que:  
 
I. O modelo de intervenção do início do século XX ficou conhecido como 
campanhista, e foi concebido dentro de uma visão militar no qual o uso da força e da 
autoridade eram considerados os instrumentos preferenciais de ação. 
II. A Lei Eloi Chaves é o marco inicial da previdência social no Brasil. Por meio desta 
lei foram instituídas as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s). 
III. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde desenvolvia 
quase que exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, 
como campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação do setor público 
na chamada assistência médico-hospitalar era prestada por intermédio do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, exclusivamente aos seus 
segurados e dependentes. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
A) (  ) Apenas a II está correta. 
B) (  ) Apenas a III está correta. 
C) (  ) Apenas a II e III estão corretas. 
D) (  ) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
E) (  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
2) Em relação aos princípios do SUS, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas.  
 
( ) Universalidade: o SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, 
oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo.  
(  ) Integralidade: o homem é um ser biopsicossocial e deverá ser atendido com esta 
visão por um sistema de saúde voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde. 
(  ) Equidade: é um direito e um dever da sociedade participar das gestões públicas 
em geral e da saúde pública em particular; é dever do Poder Público garantir as 
condições para essa participação, assegurando a gestão comunitária do SUS. 
(  ) Descentralização: níveis de complexidade tecnológica crescente de forma que as 
necessidades de assistência das pessoas sejam trabalhadas nos espaços 
tecnológicos adequados. 
(  ) Hierarquização: o SUS deve disponibilizar recursos e serviços com justiça, de 
acordo com as necessidades de cada um, canalizando maior atenção aos que mais 
necessitam.  
 
A sequência está correta em: 
A) V – V – F – F – F 
B) F – V – V – F – F  
C) V – V – V – V – V 
D) V – F – F – V – V  
E) F – F – V – F – V 
 
 
3) Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é INCORRETO afirmar:  
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A) O agente comunitário de saúde faz parte da equipe básica de saúde da família. 
B) A ESF está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de 
assistência. 
C) A ESF pode ser considerada uma das estratégias da reforma incremental do SUS 
e incorpora e reafirma os seus princípios básicos  
D) Funcionando adequadamente, as unidades básicas do programa são capazes de 
resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade. 
E) A equipe de saúde da família realiza ações de Atenção à Saúde conforme as 
orientações previstas nas prioridades da gestão federal. 
 
4) A respeito da Rede de Atenção à Saúde é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Compõe arranjo organizativo de ações e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 
B) Busca promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde, com 
provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada. 
C) Caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção 
com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde.  
D) Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária como primeiro nível de 
atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas 
mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado. 
E) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 
cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas 
distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. 
 
5) O acolhimento nas práticas de produção em saúde constitui uma estratégia 
importante para o fortalecimento da Política Nacional de Humanização da 
Saúde. Deste modo: 
 
I.Deve ser implantado com a consequente constituição de vínculos solidários entre 
profissionais e população.  
II.Tem a potencialidade de resolver os problemas trazidos pelos usuários aos 
serviços de saúde, pois muitas vezes apenas a escuta efetiva da necessidade 
produz um efeito de conforto, reconhecimento e satisfação.  
III.O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendemos como uma 
passagem para o acolhimento nos processos de produção de saúde, o que implica 
na construção de alianças éticas com a produção da vida.  
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente I está correta.  
B) Somente I e II estão corretas.  
C) Somente I e III estão corretas.  
D) Somente II e III estão corretas.  
E) I, II e III estão corretas. 
 
6) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a concepção de 
saúde que permeia todas as políticas públicas para a saúde instituídas após a 
Constituição Brasileira de 1988: 
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A) Saúde é vista como ausência de doença. 
B) Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições econômicas nas quais 
está inserida a população. 
C) As causas que determinam o processo de saúde/doença têm origem no corpo. 
D) Refere-se às condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 
acesso a serviços de saúde. 
E) Saúde é o estado do mais completo bem-estar mental. 
 
7) 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 os princípios previstos nos incisos do 
art. 7 da Lei 8080/90. O 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 é o conceito de:  
 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência.  
B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie.  
C) Integralidade de assistência.  
D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.  
E) Participação da comunidade. 
 
8) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, possuem o objetivo de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da família na rede 
de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da 
atenção básica. Marque a alternativa que contém a portaria que criou o NASF:  
 
A) Portaria n° 154 de 24 de janeiro de 2008.  
B) Portaria n° 2488 de 21 de outubro de 2011.  
C) Portaria n° 2200 de 14 de setembro de 2011. 
D) Portaria n° 4279 de 30 de dezembro de 2010.  
E) Portaria n° 1996 de 20 de agosto de 2007. 
 
9) Com relação às disposições da Lei n° 8.080/90, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
I. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais 
são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 
II. As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando 
vetada a participação da iniciativa privada em qualquer instância. 
III. A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
IV. O Estado deve garantir a saúde a partir da execução de políticas econômicas e 
sociais que visem a redução de riscos de doenças. 
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Assinale a alternativa correta. 
A) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
B) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
C) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras 
 
 
10) A promoção da saúde é entendida como um dos eixos da atenção primária. 
A Portaria n. 687, de 30 de março de 2006, aprova a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS), que tem as seguintes diretrizes, EXCETO: 
 
A) Divulgar e informar as iniciativas voltadas para a promoção da saúde para 
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias 
participativas e o saber popular e tradicional. 
B) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, 
efetividade e segurança das ações prestadas. Nas pesquisas envolvendo seres 
humanos, devem ser respeitadas as diretrizes da Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) 466/2012. 
C) Reconhecer, na promoção da saúde, uma parte fundamental da busca da 
equidade e centralização, da melhoria da qualidade de vida e de saúde. 
D) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas 
horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais. 
 
11) Sobre as ações de reabilitação previstas na Portaria, que cria os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar que: 
 
A) devem priorizar atendimentos coletivos. 
B) devem priorizar atendimentos individuais. 
C) devem desenvolver projetos e ações setoriais para inclusão e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência. 
D) a Reabilitação Baseada na Comunidade não está prevista nessa portaria. 
E) o trabalho de inclusão escolar, no trabalho ou social, será direcionado para os 
Núcleos Integrados de Reabilitação (NIR). 
 
12) São ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a serem desenvolvidas com as 
Estratégias de Saúde da Família (ESF), EXCETO: 
 
A) Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada 
uma das ações. 
B) Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e 
de Internação hospitalar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a 
casos agudos. 
C) Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e 
as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. 
D) Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 
integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, 
entre outras.  
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13) Atribua verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das assertivas abaixo 
sobre Apoio Matricial. 
 
I. Arranjo técnico-assistencial que amplia a clínica das equipes de Saúde da Família 
(SF), saindo da lógica do encaminhamento para a da corresponsabilização entre 
equipes de SF e do NASF. 
II. Acontece através de intervenções específicas do profissional do NASF com os 
usuários e/ou famílias, com discussão e negociação, a priori, com os profissionais da 
equipe de Saúde da Família responsáveis pelo caso.  
III. É uma forma de organizar e ampliar a oferta de ações em saúde, que lança mão 
de saberes e práticas especializadas, em que o usuário deixa de ser cliente da 
equipe de referência.  
A sequência correta para I, II e III é: 
a)V, V, V.  
b) V, V, F. 
c) V, F, V. 
d) F, V, F.  
e) F, F, F.  
 
14) A organização do processo de trabalho dos NASF, nos territórios de sua 
responsabilidade, deve ser estruturada priorizando-se os seguintes aspectos, 
EXCETO:  
 
A) Realização de atendimento compartilhado para uma intervenção 
interdisciplinar, com responsabilidades mútuas entre os profissionais envolvidos.  
B) Desenvolvimento de ações comuns nos territórios de sua responsabilidade, 
de forma articulada com as equipes de saúde da família. 
C) Intervenções específicas com usuários e famílias encaminhadas pelas equipes de 
saúde da família. 
D) Garantia e acesso do primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, bem 
como a continuidade e a integralidade da atenção no SUS. 
E) Realização de projeto de saúde no território com apoio aos grupos, aos trabalhos 
educativos e à inclusão social. 
 
15) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo de produção de 
cuidado em saúde que contribui para a integralidade das ações, assim, 
representa: 
 
 A) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas elaboradas individualmente 
por cada especialista membro da equipe de saúde. 
 B) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas que se constitui 
independente da demanda do usuário e que considera como prioritária a 
consolidação das propostas das equipes envolvidas.  
C) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito 
individual ou coletivo, resultante da discussão entre a equipe interdisciplinar e 
matricial se necessário.  
D) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas desarticuladas, para um 
sujeito individual ou coletivo, que resulta da discussão entre a equipe interdisciplinar 
e matricial se for necessário.  
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E) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas estruturadas pelo profissional 
de saúde que primeiro atendeu o usuário, e adotado como normativo pelos demais 
especialistas da equipe de saúde. 
 
 
16) São consideradas dificuldades relacionadas ao perfil profissional do 
fisioterapeuta para o desenvolvimento de um modelo de atenção integral à 
saúde, EXCETO: 
 
A) Dificuldade de trabalhar em equipe 
B) Cultura de atuação dependente de uma infra estrutura física e de material 
específico. 
C) Prática profissional histórica centrada na doença/seqüelas 
D) Distanciamento entre as diretrizes do SUS e as dos currículos das Instituições de 
Ensino Superior (IES). 
E) Alguns valores relacionados à integralidade e suas influências na assistência não 
são condizentes com as práticas fisioterapêuticas.  
 
17) Paciente vítima de Acidente Vascular Encefálico há 2 anos. Hemiplégico à 
esquerda. Faz controle medicamentoso de pressão arterial. Independente para 
as atividades básicas de vida diária. Dificuldades para deambular fora de casa. 
Tem medo de não conseguir atravessar a rua no tempo do sinal. Tem 
indicação para utilizar auxílio de marcha, mas não o adquiriu por questões de 
ordem financeira. Sobre o caso descrito é INCORRETO afirmar:  
 
A) O paciente pode ter sofrido o AVE por causa de Hipertensão Arterial. 
B) Caso o paciente precise do serviço de reabilitação ele deve procurar os 
serviços do nível de atenção terciária do SUS. 
C) Levando em consideração modelo da CIF podemos considerar que o AVE é 
uma condição de saúde, que interage com fatores ambientais como o tempo do sinal 
e a dificuldade de acesso a produtos e tecnologia para mobilidade e influencia a 
participação do paciente. 
D)  No caso deste paciente, a fisioterapia pode atuar na prevenção terciária com 
o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida do indivíduo evitando a 
incapacidade total, uma vez que as alterações, tanto anatômicas quanto fisiológicas, 
parecem estar estabilizadas. 
E) Os medicamentos para o controle da Hipertensão Arterial podem ser 
adquiridos gratuitamente na Unidade Básica de Saúde. 
 
18) “O grupo é um espaço de aprendizagem no qual os sujeitos que dele 
compartilham são problematizados e problematizam uma determinada 
realidade desenvolvendo competências para intervir sobre ela (ROVERE)”. 
Sobre o tema grupos operativos, marque a alternativa INCORRETA:  
 
A) O número ideal de participantes de um grupo é 10 indivíduos. 
B) O coordenador do grupo deve utilizar uma linguagem de fácil compreensão e 
próxima da realidade do grupo, demonstrar conhecimento sobre o assunto e 
segurança. 
C) Um conjunto de pessoas constitui um grupo quando, por exemplo, têm a noção 
de objetivos comuns, partilhados, com uma finalidade. 
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D) A exposição, a reflexão, a busca ativa do conhecimento, dinâmicas e trabalho 
prático são formas de abordagem em grupo. 
E) Em um grupo aberto os usuários podem iniciar sua participação no grupo a 
qualquer momento. 
 
19) Sr. João Paulo, 69 anos, foi acolhido pelos alunos do curso de fisioterapia 
da UFMG no Centro de Saúde São Gabriel. Durante o acolhimento o Sr. João 
relatou que foi encaminhado pelo ortopedista para reabilitação. Sr. João foi 
anteriormente acolhido no Centro Especializado em Reabilitação (CER), 
ocasião em que foi aplicado o Protocolo de Levantamento de Problemas para a 
Reabilitação (PLPR) e decidiu-se, com base nos resultados, que o Sr. João 
seria tratado na Unidade Básica por um Fisioterapeuta. Sr. João acaba de tirar 
o gesso do punho direito e apresenta restrições de amplitude de movimento e 
diminuição de força que comprometem suas atividades de vida diária. Em 
relação ao caso marque a opção INCORRETA:  
 
A) O paciente pode e deve ser tratado no próprio Centro de Saúde, uma vez que 
se encontra estável e os recurso necessários para o processo de reabilitação são 
simples e estão disponíveis. 
B) Os alunos de Fisioterapia devem reencaminhar o Sr. João para o CER, uma vez 
que todos os casos de fratura devem ser tratados no nível secundário de atenção à 
saúde.  
C) O ideal seria que, após o término do tratamento, o Sr. João retornasse ao 
ortopedista para reavaliação. 
D) Caso seja necessária uma interconsulta com o ortopedista, a mesma deve ser 
marcada no próprio centro de saúde através da Central de Marcação de Consultas. 
E) Este é um caso em que fisioterapeuta do NASF poderia atuar. 
 
20) O apoio matricial é uma metodologia de trabalho que pretende oferecer 
tanto retaguarda assistencial, quanto suporte técnico-pedagógico às equipes 
de referência. Depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e 
sanitárias entre os componentes de uma equipe de referência e os 
especialistas que oferecem apoio matricial. (CAMPOS, G.W.S; DOMITTI, A.C., 
2006). Sendo o fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
um apoiador matricial das Equipes de Sa- úde da Família, espera-se que suas 
ações contemplem, EXCETO:  
 
(A) Troca de conhecimento e de orientações entre equipe e apoiador; diálogo sobre 
alterações na avaliação do caso, evitando a reorientação de condutas antes 
adotadas.  
(B) Programação para si mesmo de uma série de atendimentos ou de intervenções 
especializadas, mantendo contato com a equipe de referência.  
(C) Em situações de intervenções especializadas, cuidar para que não ocorra o 
descomprometimento dos demais profissionais da equipe com o paciente, a família 
ou a comunidade.  
(D) Atendimentos e intervenções conjuntas com alguns profissionais da equipe de 
referência.. 
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APÊNDICE 4 – TABELAS 1 e 2 

TABELA 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES / n = 26 

CARACTERÍSTICAS % ou Média (DP) 
SEXO  

Feminino    n(%) Número (80,8) 
Masculino   n(%) Número (19,2) 

IDADE   
Média + DP 24,58 (DP) 
Mínima – Máxima 22 – 31 

ESCOLARIDADE DAS MÃES  
Curso superior e ensino médio completo   n(%) Número (80,7) 
Entre ensino fundamental e ensino médio incompleto 
n(%) 

Número (15,4) 

Sabe ler e escrever  n(%) Número (3,8) 
ESCOLARIDADE DOS PAIS  

Curso superior n(%) Número (30,8) 
Entre ensino fundamental e ensino médio completo  
n(%) 

Número (53,8) 

Ensino fundamental incompleto  n(%) Número (15,4) 
RENDA FAMILIAR  

1 a 3 salários mínimos   n(%) Número (38,5) 
> 3 salários mínimos     n(%) Número (61,5) 

POSSUEM PLANO DE SAÚDE?  
Sim  n(%) Número (57,7) 
Não   n(%) Número (42,3) 

JÁ UTILIZOU O SUS?  
Sim   n(%) Número (84,6) 
Não   n(%) Número (15,4) 

NIVEL DE ATENÇÃO UTILIZADO NO SUS  
Atenção Básica    n(%) Número (65,4) 
Atenção Básica e UPA    n(%) Número (15,4) 
Atenção Secundária        n(%) Número (3,8) 
Não responderam            n(%) Número (15,4) 

ESTUDOU EM ESCOLA PÚBLICA?  
Sim Número (65,4) 
Não Número (34,6) 

PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO NA UFMG?  
Sim Número (87,5) 
Não Número (12,5) 

FEZ ALGUM ESTÁGIO EXTRACURRICULAR?  
Sim Número (46,2) 
Não Número (53,8) 
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TABELA 2 - ESCORES POR DOMÍNIOS 

 

DOMÍNIOS 
 

ANTES 
(MÉDIA) 

ANTES 
(MEDIANA) 

DEPOIS 
(MÉDIA) 

DEPOIS 
(MEDIANA) 

SUS 
 2,58 3,00 2,62 3,00 

LEIS 
 2,35 2,00 2,77 3,00 

NASF 
 3,08 3,00 3,15 3,00 

ATUAÇÃO DO 
FISIOTERAPEUTA 

 2,81 3,00 2,69 3,00 
TOTAL 

 10,81 10,50 11,23 12,00 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 (PARECER DO COEP) 
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