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Introdução: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) participa da integralidade do cuidado dos usuários do 
SUS, através de ações variadas. Como parte integrante do NASF, a Fisioterapia auxilia na análise e na intervenção 
de problemas e necessidades de saúde da população nos territórios. Neste contexto, após a detecção de um grande 
número de usuários da Clínica da Família Felippe Cardoso (CFFC) apresentarem dores crônicas na coluna vertebral, 
foi criado um grupo para orientação a estes pacientes. Objetivo: Acolher os usuários da CFFC portadores de dores 
crônicas; realizar uma escuta qualificada a respeito de suas dores; estimular a adesão destes usuários ao espaço de 
discussão e troca de saberes; promover orientação a estes usuários; estimular a socialização e a identificação com 
o outro; desenvolver o autoconhecimento do corpo; promover melhor qualidade de vida; prevenir agravos; educar os 
pacientes para as suas atividades de vida diária. Método: São realizadas reuniões semanais, por demanda espon-
tânea, com usuários da CFFC portadores de dores crônicas na coluna vertebral. A reunião é coordenada pelo Fisiotera-
peuta do NASF e pelo professor de Fisioterapia da FM-UFRJ. Inicialmente são dadas as boas-vindas aos usuários e 
feito curta explanação dos objetivos do grupo. A seguir, os participantes são convidados a se apresentarem e a realizar 
breve relato sobre sua dor, visando maior aproximação e conhecimento dos participantes. Depois, apresenta-se um 
vídeo dos movimentos da coluna vertebral e dos seus problemas mais comuns. Após isto há a experimentação de 
alguns exercícios de relaxamento, de respiração e de alongamento. Por fim, são feitas orientações para a realização 
correta de atividades cotidianas. Eles são convidados a voltarem sempre que sentirem necessidade e tiverem dúvidas. 
Resultados: Os pacientes que voltaram à reunião relataram que a experimentação foi capaz de promover, em sua 
maioria, autoconhecimento do corpo e integração e socialização dos indivíduos. A maioria relatou melhora das dores. 
Conclusão: A inserção da Fisioterapia no NASF proporcionou aos usuários uma troca de experiência positiva, sua 
socialização e autoconhecimento, além da obtenção de algum conhecimento de como cuidar e evitar o agravamento 
de suas dores. Foi significativa a diminuição da demanda desses pacientes na atenção secundária, de acordo com o 
relato dos mesmos.
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