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Introdução:

Com o grande número de encaminhamentos para fisioterapia e a demanda da comunidade com problemas
osteomusculares que geram dor crônica e diminuição da funcionalidade interferindo na qualidade das
atividades de vida diária.

O fisioterapeuta pode desenvolver atividades efetivas em todos os níveis de atenção  à saúde, dentro de uma
equipe interdisciplinar, mas ainda é subutilizada na atenção básica, estudos mostram que a fisioterapia na
Estratégia Saúde da Família enriquece e melhora a resolutividade no cuidado de saúde da população (ref.1)

O novo perfil epidemiológico, a nova lógica de organização do sistema de saúde e a inserção do
Fisioterapeuta na Atenção Básica sugerem novos modelos e reestruturação na atuação da reabilitação. A
fisioterapia deve se transformar do modelo curativismo/assistencial para a atuação na promoção prevenção e
integralidade do cuidado, sempre levando em conta o processo saúde doença (ref.2).

Existe a necessidade de criação de atividades de reabilitação voltadas para à atenção básica, com atuação no
território buscando a integralidade no acolhimento da demanda de fisioterapia dos usuários.

 

Objetivo Geral

O objetivo é a criação de novas estratégias para o acolhimento da demanda de fisioterapia no âmbito da
reabilitação na atenção básica com um olhar na integralidade.

 

Objetivos Específicos

1.Criar um Grupo de Fisioterapia na atenção básica.

2. Reabilitar/melhorar a funcionalidade e dor crônica dos usuários encaminhados para fisioterapia.

3. Promover melhora na qualidade de vida diária.

 

Método

Local: Unidade Básica de Saúde Boracea

Publico Alvo: Usuários com queixas osteomusculares com perfil de atenção básica encaminhados  para
fisioterapia.



Participantes: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional da Equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Ações:

1. Fluxo de encaminhamento:

- Casos Internos (identificação na ESF): discussão de caso em reunião de matriciamento e encaminhamento
para grupo de Fisioterapia (Coluna, Membros Superiores, Membros Inferiores).

- Casos Externos (demanda encaminhada de ambulatório de especialidades, AMA para fisioterapia):
encaminhar para discussão de caso em reunião de matriciamento e encaminhamento para grupo de
Fisioterapia (Coluna, Membros Superiores, Membros Inferiores).

- Se necessário será realizado pelo profissional de reabilitação uma primeira consulta individual para
avaliação/vínculo/encaminhamento para o grupo.

2. Realização do Grupo

Encontros semanais de 2 horas.

Treino de exercícios de propriocepção, alongamentos, fortalecimentos e flexibilidade.

Treino de técnicas respiratórias e relaxamento.

Orientações para posicionamento nas tarefas de vida diária;

Uso de técnicas de auriculoterapia e bandagem funcional.

 

Resultados

Diminuição da dor em problemas osteomusculares crônicos;

Melhora na qualidade funcional das atividades de vida diária.

Grupo de Abordagem em Fisioterapia buscando reabilitação/melhora da funcionalidade e dor, para posterior
encaminhamento na rede (grupos da comunidade).
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