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Introducao: A Organização Mundial da Saúde aponta para a adoção de um modelo de funcionalidade, onde ambiente é capaz de
interferir no desempenho das ações e tarefas. A utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde(CIF),se faz necessário.Nela a saúde em uma interação entre todas as dimensões,de forma multidirecional

Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi investigar o modelo de formação adotado no curso de fisioterapia de uma universidade pública
de Alagoas.

Método: Estudo quanti-qualitativo, descritivo, exploratório, transversal e tipo estudo de caso. População estudada foram discentes,
regularmente matriculados, do 1º ao 4º ano do curso de Fisioterapia.Aprovado pelo CEP sob o nº 2.542.048/2018. Aplicou-se
questionário estruturado,revisado por especialista e realizado validação semântica.Composto por 31 assertivas de 4 itens segundo escala
Likert, nas quais se utilizou o critério variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Ela exige que os participantes
indiquem um grau de concordância ou de discordância em relação a cada uma de várias afirmações relacionadas ao modelo de
funcionalidade proposto pela CIF.Considerou-se as dimensões do modelo:condição de saúde,estrutura e função do corpo,atividade e
participação e fatores contextuais. Adoção do modelo biopsicossocial ocorria quando o discente obtinha um escore inferior a
25%.Utilizou-se para analise a estatística descritiva e medidas de associação por meio dos testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, ao
nível de significância de 95%

Resultados: Participaram da pesquisa 140 discentes, sendo 93,6% compreendido na faixa etária de 18 a 24 anos;75,7% tinham
identidade feminina.Os discentes percebem uma formação baseada no modelo biopsicossocial, pautado na funcionalidade humana.
Houve significância estatística entre a faixa etária e o ano cursado.Os discentes,dos anos iniciais,percebem ainda um influência
biomédica, porém à medida avançam no curso, o modelo adotado passa a ser voltado para a funcionalidade.Identificou-se por meio das
dimensões do modelo,que ainda existe influência da doença do paciente, na prática profissional, o que revela fragilidade na formação,
mas, os mesmos entendem a interatividade proposta pelo modelo

Conclusão: Os discentes de fisioterapia estão recebendo uma formação pautada na funcionalidade humana,entretanto,percebe-se
fragilidade no tocante a influência da doença do paciente na prática profissional.Destaca-se a necessidade do aperfeiçoamento na
formação do fisioterapeuta, pautado nas limitações, restrições do paciente e nas interferências do ambiente."
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