Introdução: O Programa Saúde da Família (PSF) visa aumentar o acesso universal e
contínuo aos serviços de saúde, reafirmando os princípios do SUS. A inserção da
fisioterapia no PSF contribuiria para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares
coletivas em busca da melhoria da saúde da população. Este estudo tem como objetivo
buscar a importância do fisioterapeuta no PSF, segundo a visão dos profissionais já
inseridos nesse. Métodos: Estudo de caso situacional, o qual contou com a participação
de oito profissionais de diferentes áreas da saúde de um PSF pertencente a Porto Alegre.
Foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, previamente validada: Acha que na
equipe esta faltando algum profissional? Conhece as áreas de atuação do
Fisioterapeuta?; Existe demanda na comunidade para a Fisioterapia?; Se existe, é
suprida por outro órgão?; Quais ações você acha que o fisioterapeuta poderia
desenvolver na equipe?; Acha interessante a inclusão de Fisioterapeutas na equipe? Por
quê? Resultados e Discussão: Há falta de profissionais na equipe, dentre os mais
citados encontram-se odontologia, seguido de fisioterapia. O fato de o profissional de
odontologia ter sido lembrado deve-se ao alto índice de cáries e problemas bucais, na
comunidade. Já o fisioterapeuta pode ter sido um dos mais citados pelo fato dos
entrevistadores serem estudantes de fisioterapia. Outro fato que se destacou neste
estudo foi que poucos conheciam as áreas de atuação do fisioterapeuta, estando a
maioria enraizados à reabilitação. Sobre a demanda de atendimentos em fisioterapia, foi
unânime a necessidade deste e o não suprimento do mesmo serviço na região.
Conclusão: É eminente à necessidade de um profissional de fisioterapia na equipe,
devido as ações que este mesmo pode realizar em promoção, prevenção e educação em
saúde e reabilitação. A inserção desse na equipe do PSF ajudaria a garantir um sistema
universal e eqüitativo, bem como a participação popular.

