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Uma experiência da atuação de 
fisioterapia no serviço público

Maria Cecília Leite de Moraes: Terapeuta Ocupacional. Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. 
Docente da Disciplina de Saúde Pública e Epidemiologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP).
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Thais Fernanda Leitão Casellato: Fisioterapeuta. Docente da Disciplina de Saúde Pública e Epidemiologia do UNASP. 
Mestranda em Saúde Coletiva pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social / FCM/ UNICAMP.

Márcia Aparecida do Carmo Mazoni: Fisioterapeuta.

O presente artigo tem por finalidade apresentar um trabalho desenvolvido na disciplina de Políticas Públicas do Curso de Gradua-
ção de Fisioterapia do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). A reflexão sobre questões pertinentes à formação do 
fisioterapeuta propiciou a realização de estágio não convencional (no período inicial do curso) por meio de parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo.  Participaram desse estágio alunos do segundo semestre. A formação diferenciada dos discentes com de-
sempenho voltado para a área social, bem como o contato com alternativas no que tange as possibilidades de trabalho e emprega-
bilidade foram os objetivos do estágio. Tal experiência, alinhada ao Sistema Único de Saúde, oportunizou a mediação teoria-prática. 
Paralelamente foi oferecido acesso a um serviço de saúde diferenciado à uma população oriunda de uma camada desfavorecida no 
plano socioeconômico a qual, sistematicamente, encontra-se alijada de seus direitos. Espera-se que esta experiência tenha contri-
buído tanto para a formação dos alunos, uma vez que privilegiou diferentes abordagens de trabalho, como para a população assistida 
que recebeu um trabalho de qualidade. 
Descritores: Fisioterapia, Sistema Único de Saúde, Trabalho comunitário. 

This article aims to show an experiment developed and supported by the Public Politics discipline from the Physiotherapy graduation 
course at the Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). The reflection on pertinent issues to the graduation of physio-
therapists made us create a partnership with São Paulo’s city Hall, in which a non-conventional internship was established. This in-
ternship was attended by second-semester Physiotherapy students. The focus of this experiment contemplates the training of differen-
tiated graduation students with a good performance in the social area, as well as the contact with the job and workability possibilities. 
Besides this, the experiment let the students apply the theory to the practical experience, aligned with the Sistema Único de Saúde. At 
the same time, it was offered access to a differentiated health service to low income families, which are systematically excluded from 
their rights. It is expected that this experiment, which prioritized different approaches, may contribute to the students training, as well 
as to the assisted families, who could receive a good service.
Descriptors: Physiotherapy, Sistema Único de Saúde, Communitary working.

Este artículo tiene por finalidad presentar un trabajo desarrollado en la disciplina Políticas Públicas del curso de Graduación de Fisio-
terapia del Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). La reflexión a cerca de los problemas pertinentes a la formación 
del fisioterapeuta permitió la realización del estágio no convencional (en el comenzó del curso) en la ciudad de São Paulo. Participa-
ron de este estágio estudiantes de Fisioterapia del segundo-semestre. La formación diferenciada de los alumnos con acciones direc-
cionadas para el área social, así como la proximidad con alternativas a cerca de las posibilidades de trabajo y empleabilidad fueron los 
objetivos del estágio. Esta experiencia se alinea con el Sistema Único de Saúde, y oportunizó la mediación teoría y práctica. Al mismo 
tiempo, fue ofertado acceso a un servicio de salud diferenciado a una población que viene de una clase social desfavorecida en el 
plano económico y social por la cual son sistemáticamente excluidas de sus derechos. Ha esperado que esta experiencia tenga con-
tribuyendo con la formación de los estudiantes, una vez que permitió diferentes trabajos, como para la población asistida, que recibió 
un trabajo de cualidad. 
Descriptores: Fisioterapia, Sistema Único de Saúde, Trabajo comunitário.
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fisioterapia e o ensino de saúde coletiva.indd   145 26.06.09   15:37:32



146 Saúde Coletiva 2009;06 (31):145-149 

Moraes MCL, Casellato TFL, Mazoni MAC. Uma experiência da atuação de fisioterapia no serviço público

fisioterapia e o ensino de saúde coletiva

qual a preocupação do aluno volta-se para a formação técnica 
e, distanciando-se do contexto sociohistórico.

Essa realidade mobilizou os professores da disciplina na 
busca de uma matéria mais atraente e acoplada à prática. As 
discussões resultaram em um trabalho que pôde se transformar 
em uma experiência com referencial teórico/pragmático que 
contempla de maneira diferenciada a formação do aluno da 
área de saúde. 

Ao mesmo tempo, no papel de educadores e formadores, 
pretendeu-se “equipar” essa nova geração de maneira criati-
va: com as possibilidades que novas formas de trabalho/ aten-
dimento trazem sem descaracterizar a fisioterapia e nem o fi-
sioterapeuta. 

Uma das primeiras questões refletidas pelos professores das 
disciplinas indagava sobre como preparar os alunos para além 
dos consultórios. 

Uma segunda questão versava sobre os ajustes e conceitos a 
serem formatados e assimilados de maneira a contribuir na im-
plantação do Sistema de Saúde, enquanto fisioterapeutas e, ao 
mesmo tempo, valorizar a presença do profissional neste âmbi-
to. Esta discussão tem um caráter especial quando considera-
mos, ainda, o potencial em trabalho da fisioterapia no contexto 
do sistema público de saúde.

Os modelos convencionais deixam espaços que podem ser 
preenchidos de maneira inequívoca, mas é preciso discutir e 
experimentar para que o estudante desenvolva capacidades e 
habilidades na ocupação destes vazios.

Esta complexidade é discutida por Rocha1: “observa-se na 
formação dos alunos a multiplicação/reprodução de conheci-
mento tradicional em sala de aula com pouca ou nenhuma 
criatividade. Valoriza-se o profissional em sua clínica, aten-
dendo o paciente individualmente de maneira conservadora. 
Pensar nos grupos que estão excluídos e alijados pelo “status 
quo” é papel relevante no exercício de ensinar a quem vai 
trabalhar com saúde.”

Esta concepção contribui para a oportunidade de ensinar vi-
venciando experiências, o que não se caracteriza como um es-
tágio, mas uma maneira de cotejar o que se aprende na teo ria 
com o que pode ser realizado na prática. Ou, ainda, ter uma 
disciplina pragmática onde se incorpore tanto o valor do espe-
cialista, como o do generalista. 

No passeio histórico ao qual se propôs a disciplina no pri-
meiro semestre, chegou-se ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
Remetendo-se a este, pode-se afirmar que o mesmo é bastante 
jovem, complexo e abrangente. Discute-se que o sistema pre-
mia as ações primárias, secundárias e terciárias, sendo que as 
prioridades estão nas duas primeiras “agir antes da cronifica-
ção da doença”. Ainda, no quadro teórico/prático sabe-se que 
o SUS é um sistema em construção, ou seja, institui-se por, e 
nas diferentes experiências e atuações cotidianas que vão se 
acoplando ao sistema. O sistema se constrói na complexidade 
demandada pela saúde. 

Um dos grandes eixos de trabalho, nesta organização, va-
loriza a integralidade do indivíduo, ou seja, o sujeito em seus 
contextos social, econômico e ambiental. Na mesma linha, 
Scatena & Tanaka2 pressupõe-se que a saúde é resultante de 
condições de vida. Schwingel3 corrobora com este argumento 
quando discorre sobre o conjunto das reformulações propostas 
pelo SUS que diz respeito a qualidade de vida do indivíduo.

INTRODUÇÃO

A disciplina “Políticas Públicas em Saúde” está dividida em 
dois módulos. No primeiro, apresenta os eventos históricos 

que ocorreram ao longo do tempo no Brasil e no mundo, pon-
tuando as questões de saúde com a política vigente. Já no se-
gundo módulo, expõe os conceitos e aspectos relativos à epide-
miologia. Para os alunos da graduação, pelo fato da disciplina 
ser ministrada no início do curso, os temas estão longe do con-
texto de vida destes estudantes, o que muitas vezes transforma 
a matéria em tema desinteressante. Esta observação alinha-se 
com o quadro de realidade geral da formação universitária, no 
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funcionários da Prefeitura (terapeutas ocupacionais, assisten-
tes sociais, professores de educação física e psicólogos) o que 
viam e sentiam sobre os usuários do CECCO.  

Após estas três semanas o grupo de alunos, funcionários e 
professores tinham em mãos o que seria um pré-projeto de tra-
balho. Esboçou-se uma vivência supervisionada agregando os 
parceiros da entidade sendo que a meta principal centrava-se 
na qualidade de vida dos frequentadores do parque.

Funcionários, professores e alunos escreveram conjun-
tamente um projeto e apresentaram a uma população des-
confi ada. Propôs-se um trabalho que contemplaria as neces-
sidades da população. Estas foram indicadas pelos próprios 
usuários em conversas com alunos, técnicos da Prefeitura e 
professores. Abre-se aqui um parêntesis para explicar que não 
foi feito um questionário formal. Partiu-se da seguinte ques-
tão: Por que o (a) senhor (a) vem ao parque? Entre os 98 que 
responderam, 52% (53) afi rmaram que atendiam a orientação 
de profi ssional da área de saúde (não especifi camos).

Na terceira semana foram colocados 
cartazes convidando a população para 
participar do projeto. As inscrições e infor-
mações estavam a cargo da Secretaria do 
CECCO. Na fi cha de inscrição listaram-se 
temas para que os interessados assinalas-
sem os quatro que, em suas opiniões, se-
riam de maior relevância para discussão. 
Os temas colocados foram: alimentação, 
dores nas costas, diabetes/hipertensão, se-
xualidade, problemas respiratórios, quedas 
domésticas, cuidado com medicamentos e 
qualidade de vida. 

Quarenta e sete usuários se propuseram 
a participar do projeto. Os temas escolhi-
dos foram pela ordem de escolha: hiper-
tensão/diabetes, problemas respiratórios, 
dores nas costas/quedas domésticas e qua-
lidade de vida. Como houve empate entre 
qualidade de vida e quedas domésticas, os 

tutores incorporaram este tema com dores nas costas e assim 
todos puderam ser atendidos da melhor forma possível. 

O grupo foi formado por 11 homens e 36 mulheres. A faixa 
etária variou de 34 a 73 anos de idade. 43% estavam desem-
pregados, 30% eram aposentados e 27% encontravam-se em 
atividade profi ssional produtiva.

Para que o projeto fosse viabilizado o grupo de interessa-
dos foi dividido em cinco subgrupos de oito participantes e um 
subgrupo com sete participantes.

O projeto previa a realização de quatro encontros de uma 
hora e meia e na quinta semana teríamos a avaliação do projeto.

Primeiro Encontro 
No primeiro encontro discutiu-se o contrato de trabalho (com-
prometimento de participantes e palestrantes), agenda do pro-
jeto (dias do projeto e horários), banco de dúvidas (perguntas 
sobre o projeto). Foi feita uma dinâmica de grupo e logo após 
aconteceu a palestra inicial: “Os problemas respiratórios mais 
encontrados na população da região”. Houve distribuição de 
tarefas para o grupo (tema a ser preparado para a aula subse-

Agregadas as ideias refl etidas e discutidas, os professores 
passaram a pensar na experiência. Esta se estabeleceu ao ser 
fi rmado um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo 
contemplando uma área geográfi ca na vizinhança do UNASP 
através do Centro de Convivência “Santo Dias”. 

O Centro de Convivência foi criado em 1986. Originou-
se de uma antiga fazenda do Instituto Adventista, possuindo 
uma área de 134.000 m². Seu nome homenageia o operário 
Santo Dias, morto em 1979 durante uma greve trabalhista. 
Este Centro de Convivência (CECCO) recebe uma média de 
280 visitantes/dia. 

A oportunidade foi muito atrativa na medida em que incor-
porava pessoas não doentes na acepção pura da palavra. O 
grupo de pessoas que convive naquele espaço é, em sua maio-
ria, saudável. Os não saudáveis portam doenças crônicas, ma-
ciçamente, não incapacitantes o que forneceria um grupo rico 
para pensar na prática com ações e programas de saúde dentro 
da Disciplina “Políticas Públicas de Saúde”. Ao mesmo tempo 
havia a possibilidade de lidar com objetivos 
a serem alcançados, o que para os profes-
sores seria algo bem interessante.

Ainda quanto ao local estipulado, o 
Centro de Convivência (CECCO), confor-
me o próprio nome diz, é um lugar de 
estar junto, um espaço que favorece o 
aspecto social. Incorpora as necessida-
des da população de contato com áre-
as verdes, de praticar esportes e formar 
grupos; o que fez o equipamento não ser 
definido como um espaço voltado para 
necessidades específicas e sim um espa-
ço de viver com e este aspecto acabou 
por cooptar os professores. 

Concretizada a parceria, que mobili-
zou funcionários da Prefeitura Municipal 
de São Paulo e professores do UNASP, 
deu-se início aos trabalhos, sendo que 
esta primeira fase teve a duração de três 
meses (trâmites legais, reuniões de apresentação e discus-
são de propostas). 

A próxima etapa foi à apresentação da proposta aos alunos 
do curso de Fisioterapia do UNASP. Esta etapa aconteceu em 
quatro encontros de 50 minutos, sendo os dois primeiros nas 
dependências do UNASP e os dois últimos no CECCO. Nes-
tas oportunidades os alunos colocaram dúvidas e ideias para a 
realização do trabalho, já que o alicerce teórico já havia acon-
tecido no primeiro semestre do curso e, continuava nestes dois 
primeiros meses do segundo semestre. Os alunos haviam fi na-
lizado estes módulos. Nestas discussões contou-se com par-
ceiros da Prefeitura Municipal de São Paulo. Após estas etapas 
instituiu-se a vivência. 

                        
A EXPERIÊNCIA
Em um primeiro momento - com uma hora e 40 minutos du-
rante três semanas - os alunos observaram a população. Cami-
nharam pelo parque, conversam aleatoriamente com os cami-
nhantes e não caminhantes e ainda entraram em contato com 
os grupos de atividade física e terapia ocupacional do CECCO. 
Concomitantemente, os alunos discutiam com os professores e 

“É IMPORTANTE SALIENTAR 
QUE O GRUPO PERCEBEU 

QUE ESTE TRABALHO TEVE 
ESTREITA RELAÇÃO COM A 
POLÍTICA DURANTE TODOS 

OS SEUS MOMENTOS. 
FOI IMPORTANTE PARA 

ASSIMILAR O CONCEITO DE 
POLÍTICA EM UM SENTIDO 

MAIS AMPLO E APARTIDÁRIO”
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quente: “Diabetes e hipertensão arterial”). No que concerne a 
esta tarefa, os grupos poderiam apresentar uma peça teatral, 
um musical, artes manuais e gráfi cas para mostrar o tema que 
se completaria com a fala dos tutores do grupo (alunos/profes-
sores e funcionários).

Segundo Encontro
No segundo encontro houve a apresentação e a discussão do 
tema. Os participantes deveriam apenas listar três pontos relati-
vos ao tema discutido que fi zeram ou poderiam fazer a diferen-
ça em suas vidas. Foi surpreendente para o grupo de tutores o 
nível dos debates entre os participantes. E 
este aspecto fez a diferença para a elabo-
ração das outras palestras. Ao fi nal, apre-
sentou-se o tema do encontro subsequente: 
“Dores nas costas e quedas domésticas”.

Terceiro Encontro
No terceiro encontro os tutores levaram pa-
péis, cartolinas, tesouras, canetas, revistas, 
jornais, cola. Os participantes levaram es-
critos, materiais colhidos na Internet (con-
sultada nos computadores do CECCO), ma-
terial de revista e jornal. Após a discussão 
em sala, cada grupo construiu um grande 
painel que foi afi xado na área externa de 
maneira que todos pudessem conhecer os 
trabalhos discutidos. Este momento foi in-
tenso, rico e envolvente, ao ponto da dis-
cussão não se esgotar. O preparo do tema 
subsequente não foi contemplado.

Quarto Encontro 
No quarto encontro, o tema proposto foi “Qualidade de 
vida”. Houve uma palestra inicial e foi proposta a discussão 
de assunto correlacionado ao cotidiano dos participantes. 
Este momento foi polêmico na medida que a qualidade de 
vida de alguns dos participantes estava atrelada aos hábitos 
doméstico-familiares que, muitas vezes, encontravam-se dis-
sonantes. Apareceram alguns confl itos familiares importan-
tes. Estes confl itos passaram pelo horário de refeição e che-
garam na arrumação da casa. Foi interessante para a refl exão 
dos tutores sobre como poderiam se instrumentalizar melhor 
para o próximo estágio e, houve uma discussão sobre se em 
algum momento, nas próximas etapas, caberia a presença fa-
miliar. Não houve consenso.

Quinto Encontro
Neste encontro houve a avaliação em pequenos grupos e 
preparação de material para fechamento conjunto. Este mo-
mento foi rico, tanto no que tange aos depoimentos como 
na construção de material que expressasse as aquisições, 
inquietações e considerações sobre o trabalho desenvolvi-
do nos encontros e, ainda, na preparação de tarefas para 
o mesmo.  O fechamento geral foi criativo, nas formas de 
apresentação e, consistente nos resultados até então. Os 
grupos expressaram-se de modo coerente, mostrando um 
conteúdo rico e também apresentaram disposição para dar 

continuidade ao trabalho proposto. Como se definiu que o 
projeto duraria cinco semanas optou-se por obedecer ao 
estabelecido. Desta forma, transferiu-se aos grupos a res-
ponsabilidade de continuar ou não com o projeto. Finali-
zamos com um lanche ao ar livre, onde todos contribuíram 
levando o que foi possível, inclusive alunos, funcionários e 
professores. 

É importante salientar que o grupo percebeu que este traba-
lho teve estreita relação com a política durante todos os seus 
momentos. Foi importante para assimilar o conceito de política 
em um sentido mais amplo e apartidário. Outra grande contri-
buição, no que concerne a formação do aluno, foi a compreen-

são da necessidade de equipes multidisci-
plinares. Foi discutido que outras profi ssões 
têm muito a oferecer nas questões de saúde 
como um todo.

Cabe salientar que, no que tange a de-
sistência de participantes do projeto, acon-
teceram apenas quatro. Os motivos decla-
rados foram; morte em família e viagem. 
Apenas um dos participantes abandonou 
sem justifi cativa.

Os alunos e professores puderam apro-
fundar a discussão sobre os estágios. Sabe-
se que o trabalho clínico que acontece 
nos estágios, quase sempre, é apenas um 
ritual de exercício para obtenção do grau 
onde os atendidos costumam ser valoriza-
dos apenas naquele momento da história 
do futuro profi ssional. Este conhecimento 
tem sido apenas a base para que o aluno 
possa desenvolver um trabalho adequado 
em consultórios ou hospitais que atendam 

as classes mais abastadas. O enfoque social da saúde tem se 
distanciado da formação do profi ssional. A experiência vivida 
trouxe à luz esta discussão.

Ainda em consonância com o pensamento de Schwingel3 
os alunos puderam perceber que a saúde é tema de relevân-
cia pública; destacando-se a descentralização, a integração e 
a participação4. Estes fundamentos trazem novas perspectivas 
de trabalho e formas de atendimento para o profi ssional da 
área de saúde.

Este trabalho foi uma primeira experimentação sobre o que 
pode ser feito para ampliar a compreensão da Saúde Pública 
e Políticas Públicas de Saúde para os alunos da graduação em 
fi sioterapia. Ao mesmo tempo aproximou o aluno de questões 
sociais vigentes.

OUTROS ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA
O projeto trouxe diversos desdobramentos em cada tópico e, 
com a ajuda de estudantes de diferentes cursos, através de dis-
cussões ocorridas no UNASP, foram trabalhados aspectos nu-
tricionais, psicológicos, autocuidado, medicação, necessidade 
de acompanhamento médico, atividade física adequada e com-
patível para as patologias e grupos etários. Fatores como multi-
disciplinaridade e interdisciplinaridade que, em princípio não 
contemplavam o trabalho, eclodiram de maneira signifi cante. 
Um aspecto a ser comentado foi o aumento de interesse em 
participar do programa. Outros usuários do CECCO desejaram 

“OUTRA GRANDE 
CONTRIBUIÇÃO, NO QUE 

CONCERNE A FORMAÇÃO DO 
ALUNO, FOI A COMPREENSÃO 
DA NECESSIDADE DE EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES. FOI 
DISCUTIDO QUE OUTRAS 

PROFISSÕES TÊM MUITO A 
OFERECER NAS QUESTÕES DE 

SAÚDE COMO UM TODO”
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se integrar aos grupos em andamento, o que neste primeiro 
projeto não foi possível. 

Pretendeu-se, corroborando o descrito por Rocha1 trabalhar 
com a fi sioterapia autônoma e científi ca, atender a população 
mais carente e excluída, da mesma forma que se apresentou à 
população atendida o que são, e o que podem ser os serviços 
da fi sioterapia. Compreender o contexto socioambiental e o 
impacto na saúde também foi uma das conquistas do trabalho. 

Ainda no que diz respeito às novas propostas nascidas nes-
te projeto citam-se: a conscientização do profi ssional de sua 
responsabilidade social, proporcionar ao aluno um olhar além 
da patologia, análise da situação sanitária 
de uma comunidade, compor alternativas 
efi cazes e de baixo custo para as situações 
de risco e agravo e, principalmente, con-
tribuir para melhorar as condições de vida 
das pessoas. Desta ótica, surgiu a necessi-
dade de agregação de novos saberes e prá-
ticas em que realmente se valorizou um 
atendimento mais global. Para tal intento, 
fez-se necessário enriquecimento pessoal 
e profi ssional, promovendo pensamentos 
divergentes, que geraram, de forma con-
tundente, fl uência, fl exibilidade, originali-
dade e criatividade.

Este trabalho contribuiu para enrique-
cer a pesquisa para os alunos, inclusive em 
trabalhos de conclusão de curso, além de 
estimular iniciativas inovadoras no contex-
to do profi ssional e da Saúde Pública. En-
tendeu-se, no complexo observado, que a 
sedimentação do Sistema Único de Saúde, 
demandará da sociedade como um todo, o refi no, a compreen-
são de várias práticas, talvez por um período signifi cativo, até 
que sejam assimilados seus princípios e doutrinas. Só após esta 
internalização dos objetos pertinentes ao conceito o sistema 
poderá ser efetivamente instalado.

Ceccato e colaboradores5 referem à importância de elucidar 
ao profi ssional fi sioterapeuta a relevância do seu papel na Saú-
de Pública.

                   
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina de Saúde Pública dispôs-se cotejar os aspectos 
conceituais explanados nas aulas convencionais com vivência 
prática. Levando-se em conta as características do entorno da 
Universidade, pretendeu-se que o aluno se envolvesse em tra-
balhos com a população. 

Nesse sentido, acredita-se na validade da experiência e 

reafi rma-se a necessidade de discussões sobre a inserção dos 
alunos de graduação em Fisioterapia nos serviços de Saúde Pú-
blica. É de vital importância que se ultrapassem os limites assis-
tenciais que circundam a profi ssão. 

Ainda na elaboração do trabalho houve espaço para incor-
porar a capacitação da população para planejar e participar 
das suas questões de saúde, fatores estes relacionados com a 
educação em saúde5. Isto pressupõe auto-responsabilidade, co-
gerência no que tange aos aspectos da saúde/doença de cada 
um. De maneira geral, esse objetivo foi contemplado, na me-
dida em que todos puderam colocar seus problemas de saúde, 

compreender mais e participar no cuidado 
dos mesmos. Da mesma forma alcançou-
se, ainda que de forma rudimentar, o con-
ceito de empowerment o que leva às pes-
soas a se apoderarem para gerir ou co-gerir 
os seus problemas6. Isso é, foram capacita-
das para participar efetivamente dos cuida-
dos com a sua doença e/ou sua saúde e, de 
posse deste pressuposto tomar decisões. 

Torna-se importante ressaltar, uma vez 
mais, que esta forma de aprendizado/aten-
dimento expande a capacidade de trabalho 
do fi sioterapeuta, além de ir ao encontro da 
essência do SUS - promover saúde. É uma 
visão mais abrangente das possibilidades 
da fi sioterapia. Ainda no que concerne aos 
aspectos do profi ssional sabe-se que a fi sio-
terapia tem uma função importante que vai 
além da patologia. O trabalho educativo e 
preventivo é um dos espaços a ser trabalha-
do pelo profi ssional. O programa precisa 

de aprimoramento, mas houve notório avanço entre o que foi 
feito em 2001 e 2002. Destaca-se a necessidade de avaliação 
sistemática do trabalho embasada em formulações metodológi-
cas para mais apurada apreciação de resultados.

Outro aspecto relevante pode ser observado quanto aos resul-
tados desta experiência diz respeito a escolha de temas de traba-
lhos de conclusão de curso (TCC), onde o alunado trabalhou com 
temas afeitos a Saúde Pública, produzindo cinco monografi as.

A grande pretensão é apresentar a fi sioterapia independente 
de hospitais e consultórios, e destacar a contribuição da mes-
ma como signifi cativa na construção e sedimentação do Siste-
ma Único de Saúde do Brasil.

 Este objetivo não foi alcançado ainda, mas acredita-se que 
as peculiaridades da função possam auxiliar a encurtar o cami-
nho, ou pelo menos deixar a estrada melhor.                         
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