
ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DENTRO
DO SUS

Congresso Interdisciplinar da Saúde da Criança e do Adolescente em Vulnerabilidade, 1ª edição, de 17/05/2021 a 19/05/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-15-9

MACHADO; Aline Ferreira Miranda 

RESUMO

O Sistema Único de Saúde garante atualmente o direito a saúde através
de acesso universal, integral e democrático por meio de ações de
proteção, promoção e recuperação da saúde pelos diversos profissionais
da saúde, principalmente na atenção primária. O fisioterapeuta vem
adquirindo cada vez mais seu espaço nos serviços desenvolvidos na
atenção primária apesar do grande esforço de delimitar seu campo de
atuação. O objetivo foi analisar quais as necessidades que envolvem a
saúde da criança e do adolescente e inserir a prática profissional do
fisioterapeuta quanto as possibilidades de atuação no nível de atenção
primária. Foi feito uma revisão de bibliografia de artigos científicos que
foram publicados em base de dados como: Scielo, Medline, Lilacs usando
os seguintes descritores de saúde em português: “fisioterapia”, “saúde
pública”, “criança” e “atenção primária” e seus correspondentes no
inglês. A partir da pesquisa bibliográfica foi encontrado  que compete ao
fisioterapeuta: planejamento, coordenação e programação de métodos e
técnicas que permitam promoção da saúde nos diversos níveis de atenção
e cabe ao fisioterapeuta promover ações individuais ao paciente
pediátrico através de atendimento, orientações e  visitas domiciliares para
a identificação de problemas e a orientação sobre os diversos cuidados
que envolve a criança, como: aleitamento materno, limpeza nasal, crises
e agudização da asma e a higiene de inaladores além de estímulos para o
bom desenvolvimento psicosensóriomotor da criança. A pesquisa aponta
a participação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar, beneficiando o
sistema através da redução da sobrecarga e propiciar o acesso dessa
população ao atendimento fisioterapêutico.
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