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Resumo 

Introdução: A Reforma Psiquiátrica foi um movimento que modificou a abordagem à saúde mental, no 

Brasil começou com a proposta de uma reforma saneadora nos hospitais e evoluiu, no decorrer dos anos, 

para um modelo preventivo, com a atenção voltada para o cuidado. Objetivo: Descrever a cartografia da 

produção cientifica sobre a atuação do fisioterapeuta na saúde mental. Descrição da metodologia: Revisão 

integrativa-narrativa realizada entre agosto e setembro de 2014 por 4 pesquisadores cegos. Para a busca dos 

estudos foram utilizados os descritores: “Fisioterapia”, “Saúde Mental”, ”Fisioterapia e saúde mental”, 

“Fisioterapia e transtorno mental” e “Equipe Multidisciplinar em saúde” de forma isolada e associada em 

bases de dados virtuais da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizou-se como critério de inclusão ser de 

língua portuguesa ou espanhola e ter sido publicado entre2004 a 2014. Resultados: Foram coletados 42 

artigos, destes foram inclusos 19, que se adequaram em 5 categorias teóricas: Reforma Psiquiátrica no Brasil, 

Atenção Básica na Saúde Mental, Fisioterapia na Atenção Básica, Fisioterapia amparada pela legislação e 

Fisioterapia na Saúde Mental. Foi localizado um único estudo sobre Fisioterapia e saúde mental, neste 

observou-se a importância da atuação do fisioterapeuta na reinserção social de pacientes com transtornos 

mentais. Considerações finais: Há escassez de produções científicas sobre a atuação da Fisioterapia na 

saúde mental. Se faz necessário Instigar a comunidade acadêmica para produções de novos estudos, visando 

uma assistência integral a população acometida de transtornos mentais. 

Palavras- chaves: Fisioterapia, Saúde Mental e Revisão Integrativa. 

Abstract 

Psychiatric Reformation was a movement that changed the approach to mental health in Brazil began with a 

proposal from only one sanitizing reform in hospitals and evolved over the years into a preventive model, 

with attention directed to the care. Acording to Resolution No. 80 of  conselho Federal de Fisioterapia e 

TerapiaOcupacional (The Federal Council of Physical Therapy and Occupational Therapy) physiotherapy is 

an applied science that aims to preserve, maintain, develop or restore the integrity of organ, system or 

function. This article aims to describe the mapping of production science on the role of the physiotherapist in 



mental health. This article aims to describe the mapping of production science on the role of the 

physiotherapist in mental health. was performed an integrative review with collection of 42 articles, these 

articles were included only 19 To search for articles were used the following descriptors: "Physiotherapy", 

"Mental Health", "Physiotherapy and mental health", "Physiotherapy and mental disorder" and 

"Multidisciplinary Team in health." Finally, can be concluded that there is insufficient scientific papers on 

the role of physiotherapy in mental health. 

Key-words: Physical Therapy, Mental health and integrative review. 

 

1. Introdução 

A Reforma Psiquiátrica foi um movimento revolucionário no cenário mundial da saúde 

mental (PERRONE, 2014). No Brasil está fortemente assentada em valores cuja pauta central 

repousa na concepção que o usuário deve ser tratado em liberdade, como a aposta na reinserção 

social, na humanização dos cuidados e no resgate da condição de cidadania dos 

usuários.(CAMPOS; ONOCKO-CAMPOS; BARRIO, 2013). 

O modelo de atenção a saúde vigente no Brasil é baseado na valorização do ser humano 

e na desinstitucionalização do portador de transtorno mental, incluindo-o na sociedade e 

oportunizando novas formas de cuidado que superem a intensa medicalização/alienação do sujeito. 

Nessa proposição, é fundamental o trabalho em rede com uma intensa comunicação entre os 

serviços, os profissionais e os usuários/familiares visando à qualificação da atenção. (MARTINS, 

2012). 

Deste modo, a Estratégia Saúde da Família, que orienta a organização da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil, inclui importantes congruências programáticas com a Reforma 

Psiquiátrica. Os princípios de territorialização e acompanhamento longitudinal devem favorecer a 

construção de ações inovadoras de promoção, prevenção e reabilitação em saúde mental, e o Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (NASF), apresenta a Saúde Mental como uma de suas áreas 

estratégicas. (SOUZA et al., 2012). 

Para ter uma prática voltada para a reforma psiquiátrica, as terapias devem sair do 

tratamento com exclusividade medicamentosa e destacar o sujeito como ser participante, com a 

família sendo o agente fundamental no cuidado. Na atuação deverá passar por um atendimento 

interprofissional, superando as equipes multiprofissionais clássicas. Na organização da instituição, o 

organograma deixará de ser horizontal, para a descentralização com participação popular, as formas 

de relacionamento devem priorizar o diálogo. (DUARTE et al., 2012). 

Definida na Resolução nº 80 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional, 

a fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudos é o movimento humano em todas as 

suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas 



repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a 

integridade de órgão, sistema ou função. (BRASIL, 1987). Contudo, o desconhecimento da 

população a respeito da atuação do fisioterapeuta é um importante motivo de limitação do acesso da 

comunidade a esses serviços.  Fato que é agravado pela percepção, em uma esfera mais ampla, da 

saúde segundo o modelo hospitalocêntrico, de atenção centrado basicamente na doença, tal fator 

também limita o profissional fisioterapeuta na atenção básica. (CARVALHO; CACCIA-BAVA, 

2011). 

Segundo Reinaldo (2008),o sofrimento mental está cada vez mais presente na sociedade 

e deve ser superado, contribuindo para consolidar a saúde mental no âmbito da atenção básica e a 

ação conjunta entre a saúde mental e a atenção básica é necessária, uma vez que um grande 

contingente de pessoas com transtorno comportamental é atendido pelas equipes de saúde, mas é 

preciso que este serviço seja qualificado, por meio de suporte matriciale incorporação doscasos de 

transtornos psíquicos graves à assistência no território.  

Tendo em visto o exposto e procurando oferecer subsídios para a construção e/ou 

aplicação de revisões integrativas no cenário da fisioterapia, o presente artigo tem como objetivo 

descrever a cartografia da produção cientifica sobre a atuação do fisioterapeuta na saúde mental, 

identificando na literatura os benefícios produzidos pelo tratamento fisioterápico em pacientes com 

distúrbios mentais. 

 

2. Materiais e métodos 

Trata-se de uma revisão integrativa-narrativa, de cunho metodológico e natureza 

qualitativa realizada no período de agosto a setembro de 2014. A revisão integrativa foi escolhida 

por ser um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos na prática, fazendo uma combinação dos dados da literatura 

através da definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular (SOUZA, 2010). 

Para busca e amostragem da literatura foi realizada uma investigaçãopor todos quatro 

avaliadores cegos (autores do artigo) em livros, disponíveis em bibliotecas reais; foram pesquisadas, 

nos conselhos regionais e federais, leis e resoluções que amparam legalmente esta profissão tendo 

em vista que a fisioterapia é um profissão relativamente nova; realizada uma busca em literatura 

específica da atuação da fisioterapia na saúde mental e por último foram realizadas buscas de 

artigos disponíveis em bases de dados virtuais da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).  



Os descritores utilizados foram: “Fisioterapia”, “Saúde Mental”, ”Fisioterapia e saúde 

mental”, “Fisioterapia e transtorno mental” e “Equipe Multidisciplinar em saúde” de forma isolada 

e associada. Os critérios de inclusão dos textos foram: a) ano de publicação: 2004 a 2014; b) idioma 

de publicação: português, inglês e/ou espanhol. Adotou-se como critério de exclusão trabalhos sem 

metodologia clara e explícita e textos não disponíveis na integra.  

Após o levantamento bibliográfico, realizou-se a leitura exploratória do material 

encontrado. Com essa leitura, ponderou-se obter uma visão global do material, considerando-o de 

interesse ou não à pesquisa. Em seguida, efetuou-se leitura seletiva, a qual permitiu determinar qual 

material bibliográfico é de interesse desta pesquisa. Finalmente, foram delimitados os textos a 

serem interpretados que abordam a temática em questão.  

A partir desse momento, os artigos foram colocados em ordem cronológica, sendo feito 

o reconhecimento com enfoque nos seguintes aspectos que compunha uma “ficha bibliográfica”: a) 

dados de identificação do artigo – título e ano de publicação e de identificação do pesquisador: 

nome; b) análise do artigo. A seguir, procedeu-se a síntese integrativa onde foram sendo integrado 

os artigos lidos, em suas diferenças e semelhanças “conceituais” o que tornou possível uma 

aproximação à concepção geral acerca da atuação da fisioterapia nestes pacientes. 

Após a leitura dos 18 artigos, revelou-se 4 categorias em que os mesmos se enquadram, 

estas são: 1. Reforma Psiquiátrica no Brasil; 2. Atenção Básica na Saúde Mental; 3 Fisioterapia na 

Atenção Básica; 4. Fisioterapia amparada pela legislação e5. Fisioterapia na Saúde Mental. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Inicialmente o estudo contou com 42 artigos, entretanto, cinco (5) artigos não tiveram 

sua disponibilização do texto completo, seis (7) tiveram os títulos incoerentes com os objetos e 

objetivos dos estudos realizados, dois (2) não estavam no período de publicação estabelecido, (1) 

um estudo duplicado e oito (8) não estavam na base de dados pré-estabelecidas. Deste modo, a 

amostra final foi composta por 19 artigos (Figura 1).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da Revisão Integrativa. 

 

Os 19 estudos localizados e inclusos estavam em português, destes estudos, 07 foram 

publicados no ano de 2011 e estavam disponíveis nas bases SCIELO e LILACS. De todos os 

estudos, 08 estão relacionados à Fisioterapia na Atenção Básica (quadro01). 

Quadro 1. Apresentação dos artigos segundo ano, título, autores e base de localização. 

ID Ano Título Autores Base  Linha* 

1.  2014 A comunidade terapêutica para recuperação da 

dependênciado álcool e outras drogas no Brasil: mão ou 

contramãoda reforma psiquiátrica? 

PERRONE, Pablo 

Andrés Kurlander 

SCIELO 1 

2.  2013 Proposta de atuação da fisioterapia na saúde da criança e do 

adolescente: uma necessidade na atenção básica 

DAVID, Maria 

Laura Oliveira 

SCIELO 3 

3.  2012 O impacto da fisioterapia na reabilitação psicossocial de 

portadores de transtornos mentais 

SILVA, Soraya 

Batista Da 

BIREME-

PEPSIC 

5 

Elegibilidade
e 

Número de estudos 
identificados por 
outras fontes (n=0) 

Identificação 

   Triagem 

Número de estudos 
identificados através da 
pesquisa em base de dados 
(n=42) 

Número de estudos após exclusão das duplicadas (n=41) 

Número de estudos triados (n=19) 

Número de 
artigos 

excluídos 
(n=22) 

Número de artigos avaliados 
completamente para serem 
incluídos (n=19) 

Número de 
artigos 

avaliados e 
excluídos (n=0) 

Número de estudos incluídos na análise qualitativa (n=19) 

Inclusão Número de estudos incluídos (n=19) 



4.  2012 Caracterização Das Práticas De Assistência Na Rede De 

Atenção Em Saúde Mental: Revisão Integrativa 

DUARTE, Eduardo 

Oliveira Salinas 

SCIELO 2 

5.  2012 Ações De Saúde Mental Na Região Norte Do Rio Grande Do 

Sul, Brasil 

MARTINS, Ricardo 

Vianna 

SCIELO 2 

6.  2012 Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família: revisão da 

literatura brasileira 

SOUZA, Luiz 

Gustavo Silva 

SCIELO 2 

7.  2011 Perspectivas da participação do fisioterapeuta no Programa 

Saúde da Família na atenção à saúde do idoso 

AVEIRO, Mariana 

Chaves 

SCIELO 3 

8.  2011 Contribuições da visita domiciliar na formação em 

fisioterapia 

MEDEIROS, Paulo 

Adão de 

SCIELO 3 

9.  2011 Gestão da atenção à saúde mental no Sistema Único de 

Saúde 

BARROS, 

Sônia  

SCIELO 2 

10.  2011 Reforma Psiquiátrica, Federalismo e Descentralização da 

Saúde Pública no Brasil 

COSTA, Nilson do 

Rosário 

LILACS 1 

11.  2011 Desafios da integralidade: revisitando as concepções sobre o 

papel do fisioterapeuta na equipe de Saúde da Família 

NEVES, Laura 

Maria Tomazi 

SCIELO 3 

12.  2011  

 

Conhecimentos dos usuários da Estratégia 

Saúde da Família sobre a fisioterapia 

CACCIA-BAVA, 

Carvalho 

SCIELO 3 

13.  2010 Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas 

responsabilidades profissionais 

JÚNIOR, 

José Patrício Bispo 

SCIELO 3 

14.  2009 A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão HIRDES, 

Alice  

LILACS 1 

15.  2008 Saúde mental na atenção básica como processo histórico de 

evolução da psiquiatria comunitária 

REINALDO, 

Amanda Márcia dos 

Santos 

SCIELO 2 

16.  2008 O modelo assistencial em saúde mental no Brasil: a trajetória 

da construção política de 1990 a 2004 

BORGES, Camila 

Furlanetti 

SCIELO 1 

17.  2007 A equipe multiprofissional da „Saúde da Família‟: uma 

reflexão sobre o papel do fisioterapeuta 

REZENDE, Mônica 

De 

SCIELO 3 

18.  2007 Ações de saúde mental no Programa Saúde da Família: 

confluências e dissonâncias das práticas com os princípios 

das reformas psiquiátrica e sanitária 

NUNES, 

Mônica  

SCIELO 2 

19.  2006 Fisioterapia no programa de saúde da família: Uma revisão e 

discussões sobre a inclusão 

CASTRO, S.S. 

 

LILACS 3 

* 1. Reforma Psiquiátrica no Brasil; 2. Atenção Básica na Saúde Mental; 3 Fisioterapia na Atenção Básica; 4. 

Fisioterapia amparada pela legislação e5. Fisioterapia na Saúde Mental. 
 

Dentre os artigos que abordavam como objeto de estudo Atenção básica na saúde 

mental e Fisioterapia na saúde mental, tinham por interesse identificar e analisar as características 

das práticas de assistência na rede de atenção em saúde mental no Brasil, descrevendo ações e 

projetos de intervenção na Estratégia Saúde da Família através da discussão das articulações entre 

os movimentos da Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Reforma Sanitária. A partir da retrospectiva 

dos mecanismos de gestão foi o possível o avanço da Reforma Psiquiátrica no Sistema Único de 

Saúde, permitindo que a fisioterapia participe na reabilitação psicossocial. Os Estudos concluíram 

que a fisioterapia pode contribuir minimizando os comprometimentos corporais causados pelos 

transtornos mentais, promovendo benefícios físicos e psíquicos, possibilitando a reabilitação 

psicossocial. Essa conquista deve-se a Reforma Psiquiátrica no Brasil que permitiu a ampliação da 



rede de serviços, promovendo uma interface entre a saúde mental na atenção básica e a psiquiatria 

comunitária que se reflete na atual política de saúde mental.(quadro 02). 

 

Quadro 2. Apresentação dos artigos segundo as categorias atenção básica na saúde mental e 

fisioterapia na saúde mental. 

ID Objetivo Amostra  Procedimento Conclusões 

1.  Mostrar a 

contribuição da 

fisioterapia na 

minimização dos 

comprometimentos 

corporais 

provenientes dos 

transtornos mentais e 

dos tratamentos 

somáticos na 

reabilitação 

psicossocial de 

portadores de 

transtornos mentais. 

15 portadores 

de transtornos 

mentais 

Utilizaram-se 24 sessões de 

fisioterapia, Onde foram 

utilizadosexercícioscinesioterápicos, 

técnicas de consciência e expressão 

corporal, exercícios posturais, 

massagem terapêutica, relaxamentos 

e dinâmicas de interação. 

A fisioterapia contribuiu, minimizando 

os comprometimentos corporais 

causados pelos transtornos mentais e, 

pelos tratamentos somáticos, promoveu 

benefícios físicos e psíquicos, favoreceu 

a interação e as relações de amizade, 

permitindo a conclusão de que ela, a 

fisioterapia, facilitou os 

relacionamentos e, com isso, criou mais 

possibilidades de reabilitação 

psicossocial. 

2.  Identificar e analisar 

as características das 

práticas de 

assistência na rede de 

atenção em saúde 

mental no Brasil. 

9 estudos  Análise de dados bibliográficos Ainda há valorização das atividades 

médico centradas,acarretando 

permanência de antigos paradigmas e 

práticas. A equipe multidisciplinar de 

saúde mentalnecessita reestruturar a sua 

assistência e o seu saber, para que se 

efetivem práticas voltadas para os 

princípios dareforma psiquiátrica. 

3.  Descrever as ações e 

projetos de 

intervenção em saúde 

mental nos serviços 

de saúde 

70 

profissionais 

de diferentes 

categorias. 

 

Aplicação de questionário. Foram identificados pontos relevantes 

da rede regional de atenção na saúde 

mental, como a falta de equipes de 

saúde mental e a ausência de redes 

assistenciais com referências e 

contrarreferênciasorganizadas e que se 

comuniquem entre si, bem como a 

ausência de serviços substitutivos e 

desinstitucionalizantes. 

4.  Analisar os principais 

temas da literatura 

científica brasileira 

sobre saúde mental 

na Estratégia Saúde 

da Família. 

38 artigos, 

publicados 

entre 1999 e 

2009, 

Análise de dados bibliográficos Visões estereotipadas sobre os 

transtornos mentais, predominância da 

lógica manicomial, ausência de 

registros, fluxos, estratégias, apoio 

qualificado às famílias e de integração 

em rede.  

Fomenta a reflexão sobre a atuação 

profissional na interface entre Saúde 

Mental e Saúde da Família. 

5.  Fazer uma 

retrospectiva e 

análise dos 

mecanismos de 

gestão que têm 

possibilitado o 

avanço da Reforma 

Psiquiátrica 

  A Reforma Psiquiátrica no Brasil 

avança na medida em que mecanismos 

de gestão são criados para ampliar a 

rede de serviços. Permanecem desafios 

para consolidar a rede de atenção 

territorial e aumentar recursos do 

orçamento anual do SUS para a Saúde 

Mental. 

6.  Analisar aspectos 

teóricos sobre a 

saúde mental na 

atenção básica e sua 

interface com a 

20 estudos. 

 

Análise de dados bibliográficos Há interface entre a saúde mental na 

atenção básica e a psiquiatria 

comunitária que se reflete na atual 

política de saúde mental. 



psiquiatria 

comunitária 

7.  Discutir as 

articulações entre os 

movimentos da 

Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e da 

Reforma Sanitária, 

4 equipes de 

saúde da 

família 

Estudo etnográfico. Perfil bastante complexo da atuação de 

equipes do PSF no campo da saúde 

mental. Profissionais se queixam da 

quase inexistência de práticas de saúde 

mental nas quatro ESF estudadas. 

 

Os trabalhos O modelo assistencial em saúde mental no Brasil: a trajetória da 

construção política de 1990 a 2004. (BORGE; BAPTISTA, 2008)A reforma psiquiátrica no Brasil: 

uma (re) visão (HIRDES, 2008),Reforma Psiquiátrica, Federalismo e Descentralização da Saúde 

Pública no Brasil. (COSTA et al., 2008) descrevem o processo de estruturação da assistência à 

saúde mental no Brasil de modo que nestes estudos é demonstrado que a Reforma Psiquiátrica 

começou com uma proposta de apenas uma reforma saneadora dos hospitais e evoluiu no decorrer 

dos anos para um modelo preventivo, com a atenção voltada para o cuidado, modificando o quadro 

de abordar a saúde mental no país, tal processo histórico permitiu que as políticas públicas vigentes 

incorporassem o objetivo da Reforma Sanitária com posterior desenvolvimento de alternativas 

assistenciais comunitárias, oferecendo assim um novo modelo assistencial a saúde mental. 

Nos artigos Ações de saúde mental no Programa Saúde da Família: confluências e 

dissonâncias das práticas com os princípios das reformas psiquiátrica e sanitária. (NUNES; JUCÁ; 

VALENTIM, 2007),Gestão da atenção à saúde mental no Sistema Único de Saúde. (BARROS, 

SALLES, 2011),Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família: revisão da literatura 

brasileira.(SOUZAet al., 2012) há uma abordagem, de forma teórica, do processo de inclusão e do 

atendimento a saúde mental na atenção básica, enfocando no processo histórico e político no âmbito 

geral da saúde mental. Já os estudos Ações De Saúde Mental Na Região Norte Do Rio Grande Do 

Sul,Brasil. (MARTINSet al., 2012)Caracterização Das Práticas De Assistência Na Rede De 

Atenção Em Saúde Mental: Revisão Integrativa. (DUARTE et al., 2012)há uma descrição da 

aplicabilidade de ações de saúde mental na atenção básica. 

Nos estudos Desafios da integralidade: revisitando as concepções sobre o papel do 

fisioterapeuta na equipe de Saúde da Família. (NEVES; ACIOLE, 2011), Fisioterapia e saúde 

coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. (BISPO JÚNIOR, 2007), A equipe 

multiprofissional da „Saúde da Família‟: uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. (RESENDE 

et al., 2007),Fisioterapia no programa de saúde da família: Uma revisão e discussões sobre a 

inclusão (CASTRO; CIPRIANO JUNIOR; MARTINHO,2 2006), Perspectivas da participação do 

fisioterapeuta no Programa Saúde da Família na atenção à saúde do idoso(AVEIRO, 2011), 

Proposta de atuação da fisioterapia na saúde da criança e do adolescente (DAVID, 2013), A 



interface entre o trabalho do agente comunitário de saúde e do fisioterapeuta na atenção básica à 

saúde (LOURES,2010), Contribuições da visita domiciliar na formação em fisioterapia 

(MEDEIROS; PIVETTA; MAYER, 2012)os autores destacam a atuação da Fisioterapia nas 

Equipes de Saúde da Família descrevendo o avanço da profissão no decorrer histórico, de um 

caráter reabilitador para uma profissão que agora é apta para atuar nos três níveis de saúde, e que 

ganha grande enfoque na atenção primária de saúde. 

Os transtornos mentais e tratamentos somáticos levam a comprometimentos corporais. 

A fisioterapia contribui na minimização desses comprometimentos e na reabilitação psicossocial de 

portadores de transtornos mentais, promovendo benefícios físicos e psíquicos e estimula as relações 

interpessoais e a expressividade(SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012). O fisioterapeuta tem a 

capacidade de atuar nas diversas patologias que são atendidas nos serviços de saúde mental. Pois 

estes são profissionais que recebem uma capacitação adequada para tratar as repercussões psíquicas 

e orgânicas provenientes das alterações patológicas do indivíduo utilizando recursos terapêuticos 

com o objetivo de melhorar, desenvolver e manter a capacidade física, visto que a Resolução N° 80 

do CREFFITO resguarda esse direito ao fisioterapeuta. Não limitando-o somente para reabilitação, 

mas para o desenvolvimento de um bem-estar bio-psico-social do indivíduo. 

Entretanto, há apenas um estudo, O impacto da fisioterapia na reabilitação psicossocial 

de portadores de transtornos mentais. (SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012) e nele ocorre a 

abordagem da contribuição direta da Fisioterapia nos comprometimentos e na reabilitação de 

pacientes com transtornos mentais, promovendo benefícios físicos e psíquicos, favorecendo a 

interação e a convivência entre os usuários. 

 

4. Considerações finais 

A construção deste artigo partiu do pressuposto que a Reforma Psiquiátrica brasileira foi 

uma importante mudanças no cenário da saúde mental no Brasil, adotando-se uma visão mais ampla 

para com essa população, apoiando a ideia de que esses pacientes devem ser tratados com 

dignidade, buscando sua reinserção social. 

Os Resultados apontam escassez de estudos sobre a atuação do fisioterapeuta no 

processo de assistência a saúde mental. Este pode ser um dos fatores que dificultam a inserção 

oficial do fisioterapeuta na saúde mental, a falta de visibilidade sobre a atuação do fisioterapeuta na 

saúde coletiva, isto contribui limitando a atuação dos profissionais na atenção básica de saúde, 

incluindo a assistência à portadores de transtornos mentais. 
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