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Introdução e objetivos: 
A graduação em fisioterapia busca formar profissionais generalistas e capacitado para 
atuar em todos os níveis de atenção à saúde. A formação do especialista em 
fisioterapia neurofuncional após a graduação tem se mostrado importante para o 
tratamento de pacientes neurológicos. Contudo, esta especialização ainda não 
distingui o atendimento infantil. A capacitação para o atendimento dessa população é 
relevante devido as características singulares da criança. No Estado do Rio de Janeiro 
é desconhecido o perfil do profissional que trabalha nas instituições voltadas para este 
atendimento, bem como sua capacitação para o atendimento pediátrico. Assim, este 
estudo busca apontar o nível de especialização do fisioterapeuta que atua em unidade 
do SUS voltadas para o atendimento ambulatorial infantil.  
 
Métodos: 
Recorte de um estudo mais amplo, longitudinal, prospectivo, realizado com as 
instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), que oferecem atendimento 
fisioterapêutico ambulatorial pediátrico. Levantamento feito nos municípios mais 
populosos ou representativos nas regiões norte, noroeste, dos lagos, serrana, médio 
Paraíba e centro sul e parte da metropolitana do Estado do RJ. Entrevistados os 
fisioterapeutas que atuam nestes serviços. Os dados foram analisados utilizando o 
software EpiInfo 3.5. Estudo registrado no CEP IFF sob o número 0083/11 
 
Resultado: 
Até o momento foram entrevistados 48 fisioterapeutas, com mediana de tempo de 
formado de 12 anos (2-35). Da amostra, 87,5% (42) possuem algum tipo de pós 
graduação, mas somente 75% (36) tem uma formação específica para trabalhar com 
criança, dentre curso de formação em métodos de tratamento, pós graduação na área, 
residência ou curso de extensão na área pediátrica. Todos os profissionais 
consideraram importante ter uma formação específica para trabalhar com crianças.  
 
Discussão e conclusão: 
Um quarto da amostra de fisioterapeutas no Estado do RJ parecem não ter uma 
formação específica para trabalhar com criança. É necessária efetiva implementação 
de programas de educação permanente em saúde que possibilite o aperfeiçoamento 
dos trabalhadores, bem como o aprimoramento da discussão pela especialização em 
fisioterapia neurofuncional pediátrica, uma vez que a estimulação do desenvolvimento 
neurosensóriomotor é primordial para o desenvolvimento/ tratamento infantil.Notou-se 
a carência de investimento público voltado para capacitação desses profissionais que 
realizam atendimento nas unidades do SUS e naquelas conveniadas.  
 


