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RESUMO

INTERDISCIPLINARIDADE E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA: O FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA ADQUIRIDA.
Este trabalho procurou descrever e analisar como o atendimento
interdisciplinar/humanizado à pessoa com deficiência física adquirida vem sendo
percebido pelo profissional fisioterapeuta pós-graduando atuante no ambiente de
UTI, levando em consideração a experiência pessoal do fisioterapeuta e as
informações adquiridas no decorrer de sua formação acadêmica. Participaram da
pesquisa vinte fisioterapeutas pós-graduandos matriculados em curso de
especialização de fisioterapia em terapia intensiva de uma universidade pública de
São Paulo, sendo dez concluintes e dez iniciantes, que lidam diretamente com
pessoas com deficiência física adquirida internadas em ambiente de unidade de
terapia intensiva. Como instrumento de coleta foram utilizados: primeira etapa
aplicação de questionário e, em uma segunda etapa, foram ministrados encontros
temáticos para os integrantes do grupo iniciante com apresentação de temas
relacionados à deficiência física adquirida e processo de humanização e
interdisciplinaridade. Os resultados obtidos foram tabulados e categorizados, sendo
posteriormente submetidos à análise de conteúdo. Como resultado, a pesquisa
mostrou que os fisioterapeutas não estão informados e atualizados sobre temas que
fogem da área técnica e que se referem à vida e participação social da pessoa com
deficiência. Além disso, os próprios alunos fisioterapeutas pouco discutem entre si
sobre o tema, não se preocupam em buscar ou aprofundar o conhecimento e
necessitam de maior clareza sobre o assunto para que possam atuar com mais
interdisciplinaridade e humanização. Para os alunos que participaram dos encontros
temáticos, conseguiram resgatar o verdadeiro sentido de sua prática, na
implementação de novas medidas humanizadoras no âmbito assistencial, no valor
do trabalho individual e em equipe e a busca pelo aprimoramento das relações que
estabelecem entre si, com os pacientes, de modo que seja valorizada a dimensão
humana e subjetiva de todos os envolvidos. Os resultados também apontam alguns
fatores que podem interferir na concretização deste atendimento mais interdisciplinar
e humanizado. A partir de questões aqui levantadas, ressalta-se a importância de
maior número de pesquisa e produção científica na busca de melhor formação do
fisioterapeuta e que possam ser realizadas com o primordial objetivo de colocar a
pessoa com deficiência física adquirida e atendimento interdisciplinar/humanizado
em primeiro plano.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, humanização, unidade de terapia intensiva,
fisioterapeuta, deficiência física adquirida.
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ABSTRACT

INTERDISCIPLINARITY AND HUMANIZATION IN THE INTENSIVE CARE UNIT:
THE PHYSICAL THERAPIST IN SERVICE TO PEOPLE WITH DISABILITIES
PHYSICAL ACQUIRED
This study sought to describe and analyze how an interdisciplinary approach /
humanized the person with acquired physical disability has been perceived by the
physical therapist graduate student active in the ICU environment, taking into account
the personal experience of the physiotherapist and the information acquired during
their training academic. Moreover, for the beginner group, sought to stimulate
reflection on their actions, as well as implement measures in humanizing care
through education. The participants were twenty physiotherapists post-graduate
students enrolled in the specialization course of physiotherapy in intensive care at a
public university in São Paulo, who deal directly with people with physical disabilities
acquired in hospital environment in the intensive care unit. As an instrument of data
collection were used: questionnaire prepared by the researcher according to the
research objectives, and a second step, thematic meetings were given to members
of the group beginner with presentation of topics related to physical disability and
acquired process of humanization and interdisciplinarity. The results were tabulated
and categorized, and then subjected to content analysis. As a result, research has
shown that physiotherapists are not informed and updated on issues that lie outside
the technical area, which relate to life and social participation of people with
disabilities. In addition, the students themselves physiotherapists little quarrel among
themselves on the subject, do not bother to seek or deepen their knowledge and
need for more clarity on the subject so that they can act more interdisciplinarity and
humanization. For students who participated in the thematic meetings, managed to
rescue the true meaning of its practice, the value of their work and teamwork and the
pursuit of improving their relationships with each other, with patients, so that the
dimension is valued human and subjective of all involved. The results also point to
some factors that can interfere with the achievement of this more interdisciplinary
and humanized care. From the issues raised here, we emphasize the importance of
more research and scientific production in search of better training of physical
therapists and can be performed with the primary goal of putting people with physical
disabilities and acquired an interdisciplinary approach / humanized foreground.
Keywords: interdisciplinary, humanization, intensive care unit, physical therapist,
physical disability acquired.
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1. INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebe grande número de pacientes
graves que, pelas características da enfermidade, podem evoluir com sequelas e
deficiências físicas, por vezes incapacitantes. Estes enfrentam longos períodos de
internação hospitalar, estando sujeitos a complicações inerentes à própria patologia
de base, ao repouso prolongado no leito e infecções. Tais acometimentos podem
agravar ainda mais o comprometimento físico impedindo ou prejudicando a
reinserção destes indivíduos na sociedade.
A equipe de saúde, envolvida no cuidado destes pacientes, conta com uma
equipe multiprofissional, ou seja, diferentes especialistas trabalham e utilizam seus
saberes para retirar o paciente desta fase crítica da vida. Cada um caminha no
sentido de aprofundar seu conhecimento e ficar melhor naquilo que faz, justamente
para fazer bem o que é próprio da sua especialidade.
Rotineiramente, em uma UTI, o desafio que se coloca é que a equipe
multiprofissional possa ser capaz de uma ação interdisciplinar, onde os saberes de
cada um se ligam e se interconectam na construção de outra forma de trabalho, na
qual todos os profissionais permaneçam atentos, investigando, cuidando e
orientando os pacientes e seus familiares.
A atuação de forma interdisciplinar, longe de ignorar a necessidade das
especialidades, busca a união entre estes diversos saberes; quer sim, a partir dela,
construir redes de conhecimento que permitam uma ação de saúde integradora
deste profissional/paciente, quer favorecer uma visão expandida aos profissionais de
saúde para que estes possam trabalhar considerando a complexidade e
biodiversidade.
Como profissional integrante da equipe da unidade de terapia intensiva, o
fisioterapeuta também cuida de paciente com deficiência física adquirida na fase
crítica, principalmente no que se refere à sua reabilitação respiratória e motora.
Porém, políticas de atendimento às pessoas com deficiência sugerem que a
intervenção não ocorra apenas no sujeito, mas no âmbito familiar, cultural, social e
econômico, indicando a necessidade de uma reabilitação baseada no orgânico e no
social (SANTOS, 2002).

Um exemplo de política de assistência é o Programa

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (BRASIL, 2001), lançado em
2001 pelo Ministério da Saúde (GIORDANI, 2008).
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A deficiência física adquirida é uma condição nova tanto para o paciente,
quanto para sua família. O imaginário, então, toma conta destas pessoas e toda a
dinâmica familiar fica fragilizada. Imediatamente instalam-se a insegurança, o
complexo de culpa, o medo do futuro, a rejeição e a revolta, uma vez que todos
percebem que, a partir da deficiência instalada, poderão ter um longo e tortuoso
caminho de combate à discriminação e ao isolamento. “Os médicos raramente
esclarecem ou informam, aos familiares das pessoas com deficiência, as
possibilidades de desenvolvimento, as formas de superação das dificuldades, os
locais de orientação familiar, os recursos de estimulação precoce, os centros de
educação e de terapia” (MACIEL, 2000, p. 53).
A formação educacional dos profissionais de saúde é fundamental. O
Ministério da Saúde corrobora essa questão ao assinalar que a humanização do
atendimento em Saúde, ainda bastante deficiente, deve se estender à formação
educacional dos futuros profissionais da área. É no processo de formação que se
podem ensinar valores e atitudes de respeito à vida humana indispensáveis à
consolidação e à sustentação de uma nova cultura de humanização (BRASIL, 2001).
O fisioterapeuta não é apenas responsável pela manutenção e reprodução de
informações unicamente técnicas, despreocupado com a importância e o reflexo
social que a sua atuação alcança, relegando a segundo plano o sujeito a ser
reabilitado.

Também tem o compromisso de lidar com os problemas reais da

população à qual ele prestará serviços, justificando assim a necessidade de obter
conhecimentos sociológicos e antropológicos sobre deficiência e reabilitação como
fenômenos sociais, principalmente por atuar diretamente com a saúde e vida de
seres humanos, de maneira humanizada.
Conforme aponta Rios,
[...] a humanização se fundamenta no respeito e valorização da pessoa
humana, e constitui um processo que visa à transformação da cultura
institucional, por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de
métodos para as ações de atenção à Saúde e de gestão dos serviços. Esse
conceito amplo abriga as diversas visões da humanização supracitadas
como abordagens complementares, que permitem a realização dos
propósitos para os quais aponta sua definição (RIOS, 2009, p.10).

Em virtude da formação cada vez mais especializada do fisioterapeuta, existe
a preocupação sobre o espaço reservado à pessoa com deficiência física adquirida,
como pessoa, cidadã e elemento reabilitado e sobre a deficiência como fenômeno
social durante o processo de formação desse profissional.
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O ponto central deste estudo é compreender o pensar do fisioterapeuta pósgraduando

acerca

do

trabalho

interdisciplinar/humanizado

no

contexto

de

atendimento ao paciente internado na unidade de terapia intensiva com deficiência
física adquirida, bem como avaliar a contribuição de encontros temáticos envolvendo
o tema humanização, no atendimento a esta população.

16

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Internação em Unidade de Terapia Intensiva
A unidade de terapia intensiva situa-se em áreas específicas dentro do
hospital destinadas ao atendimento de pacientes criticamente enfermos que
necessitam de cuidados complexos e especializados. Foi criada com o objetivo de
concentrar equipe assistencial especializada e materiais para o atendimento de
pacientes graves que precisam de observação permanente, além da utilização de
equipamentos tecnológicos avançados apropriados para a monitoração contínua das
condições vitais do paciente e para a intervenção imediata em situações de
instabilidades.
O atendimento às necessidades do paciente pela monitoração contínua é o
selo de qualidade de todo cuidado crítico. Entretanto, esta monitoração estreita tem
levado o paciente a queixar-se do ruído, da iluminação sem nenhuma distinção entre
dia e noite e das frequentes interrupções do sono e repouso. Por vezes, os leitos de
cuidados intensivos ficam tão próximos, que os pacientes podem ouvir o que está
acontecendo ao paciente grave do leito mais próximo. A falta de privacidade e os
medos relacionados com o escutar demais sobre os procedimentos e as conversas
na unidade criam ansiedade indevida e o potencial para instabilidade fisiológica em
pacientes vulneráveis (MORTON et al., 2007).
Além da condição desfavorável do ambiente de trabalho, diante da
possibilidade de situações de emergência, da alta complexidade tecnológica e da
concentração de pacientes graves, sujeitos a mudanças súbitas no estado geral, o
ambiente

caracteriza-se

como

estressante

e

gerador

de

uma

atmosfera

emocionalmente comprometida, tanto para os profissionais como para os pacientes
e seus familiares. A equipe multiprofissional também convive com a dificuldade de
aceitação da morte, a escassez de recursos materiais e de recursos humanos e a
tomada de decisões conflitantes. Essas situações criam tensão entre os profissionais
e, em geral, influenciam, negativamente, a qualidade da assistência prestada aos
pacientes (LEITE; VILA, 2005).
A questão familiar também deve ser levada em consideração durante a
internação de uma pessoa na UTI. Os familiares têm necessidade de receber
informações relacionadas à internação, ao ambiente, ao risco de vida do seu ente,
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enfim, necessidades que geram estresse e que devem ser consideradas pelos
profissionais durante toda a permanência do indivíduo neste setor do hospital
(LEMOS; ROSSI, 2002).
Muitas vezes, os pacientes recebem alta hospitalar apresentando algum grau
de deficiência. As deficiências físicas adquiridas na vida adulta podem ocasionar
prejuízos à sociedade (redução da produção no trabalho, custos ao sistema de
saúde e previdenciário) e ao indivíduo (financeiros, familiares, de locomoção e
profissionais), tendo como principais causas as doenças cerebrovasculares e os
traumas (em suas variadas formas) (MARIN; QUEIRÓZ, 2000). Frequentemente
surge também o prejuízo psicológico: diante de uma deficiência adquirida
recentemente, a consciência de vir a ser uma pessoa com deficiência traz consigo a
possibilidade de estigmatização, conflito e sofrimento, embora se perceba que,
nessa fase, há uma dificuldade para expressar claramente os sentimentos
(MARTINS; BARSAGLINI, 2011).
Diante do contexto complexo que envolve o atendimento destas pessoas, é
preciso que os profissionais envolvidos tenham clareza sobre o significado real do
“atendimento humanizado”. Pesquisas realizadas a respeito de atendimento
hospitalar demonstram que a má utilização dos recursos tecnológicos e a falta de
compromisso de alguns profissionais têm tornado mecanicista a assistência, ou seja,
têm afastado o paciente da equipe multiprofissional, o que afeta diretamente a
qualidade do serviço oferecido (LEITE, 2005).
É necessário humanizar as práticas em saúde diante do acelerado processo
de desenvolvimento tecnológico nesta área, em que a singularidade do paciente
ficou em segundo plano, a doença passou a ser objeto do saber reconhecido
cientificamente e a assistência se desumanizou principalmente no atendimento e nas
condições de trabalho, dificultando as relações humanas, tornando-as objetivas e
individualistas (GALLIAN, 2000).
Pesquisa realizada sobre a concepção dos concluintes do curso de
graduação em fisioterapia acerca da humanização na sua formação mostrou que
esta é muito restrita, superficial e desprovida de respaldo científico. Não apontam
consensos ou bases relativos aos contornos teóricos e mesmo operacionais acerca
da humanização no âmbito da fisioterapia e sua abrangência e aplicabilidade
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também não estão inteiramente demarcadas; a visão é focada apenas na melhoria
da relação terapeuta/paciente (SILVA; SILVEIRA 2011).
Com este trabalho, busca-se compreender o pensar do profissional
fisioterapeuta pós-graduando em relação ao trabalho interdisciplinar/humanizado, o
reconhecimento de suas ações, bem como implementar medidas humanizadoras no
âmbito assistencial através da educação, promovendo assim a

sensibilização e

preparação adequada destes profissionais.
2.2 Pessoa com deficiência: aspectos conceituais
Sob o ponto de vista médico, a deficiência é a incapacidade de uma ou mais
funções do indivíduo, ou seja, refere-se à perda ou anomalia de uma estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatômica (OMS, 1980). Em 1976, surgiu, na IX
Assembléia da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma nova conceituação, a
International Classification of impairments, desabilities and handcaps, sendo sua
tradução Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens
(CIDID).
A CIDID propunha uma classificação da conceituação de deficiência, segundo
um referencial unificado para esta área, através da objetividade e abrangência,
conforme conceituação abaixo:
 Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, que
acresce a deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou
durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter
probabilidade que se altere apesar dos novos tratamentos.
 Incapacidade: restrição, resultante de uma deficiência, da habilidade para
desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. Surge
como uma consequência direta ou é resposta do indivíduo a uma deficiência
psicológica, física, sensorial, ou outra. É a objetivação da deficiência. A
incapacidade é a redução efetiva e acentuada das capacidades da integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meias elásticas ou
recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou
transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de
função ou atividade a ser exercida.
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 Desvantagem: representa um impeditivo sofrido por um indivíduo, resultante
de uma deficiência ou uma incapacidade que limita ou impede o desempenho
de papéis de acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais (OMS,
1980).
Entretanto, a própria OMS vem promovendo, desde 1999, a revisão e a
ampliação deste conceito estritamente médico, incorporando agora uma dimensão
social. Por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (OMS, 2003), define deficiência como "problemas nas funções ou nas
estruturas do corpo, como um desvio significativo ou uma perda". A atual
classificação substitui o enfoque negativo da deficiência e da incapacidade,
adotando uma perspectiva positiva, segundo a qual um indivíduo que apresenta
alterações de função ou de estrutura pode desempenhar e participar ativamente da
reconstrução da sua vida. A funcionalidade e a incapacidade das pessoas passaram
a ser entendidas como determinadas pelo contexto ambiental onde vivem, e não
como aspectos subsequentes da doença (TEIXEIRA; GUIMARÃES, 2006).
Segundo MAZZOTTA “é em relação ao meio onde vive a pessoa, à sua
situação individual e à atitude da sociedade, que uma condição é ou não
considerada uma deficiência, uma vez que os problemas que assim a caracterizam
decorrem das respostas da pessoa às exigências do meio” (MAZZOTTA, 1982,
p.14).
O processo incapacitante pode conduzir à invalidez temporária ou
permanente

para

o

trabalho,

gerando

com

isso,

prejuízos

à

população

economicamente ativa e também perdas econômicas diretas (CASTRO et al., 2008).
No âmbito nacional, as leis foram elaboradas para que houvesse mais
empenho a favor das pessoas com deficiência e que fossem efetivamente postas em
prática em seu benefício, garantindo-lhes a proteção e o amparo devidos. Para os
efeitos do Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, considera-se deficiência toda perda
ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica
que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão
considerado normal para o ser humano. Além disso, o decreto define com mais
detalhes as diversas deficiências, sendo considerada pessoa com deficiência a que
se enquadra nas seguintes categorias:
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I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentandose sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas
sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; b) de 41 a 55 db - surdez moderada; c) de
56 a 70 db - surdez acentuada; d) de 71 a 90 db - surdez severa; e) acima de 91 db surdez profunda; e f) anacusia;
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou
ocorrência simultânea de ambas as situações;
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal,
habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades
acadêmicas, lazer e trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
Vale lembrar a diferença conceitual entre deficiência física congênita e
deficiência física adquirida. As chamadas deficiências físicas congênitas são
aquelas que surgem antes do nascimento ou mesmo posterior a tal, no primeiro mês
de vida, seja qual for a sua causa. Dentre essas alterações, aquelas caracterizadas
por deformações estruturais são denominadas usualmente por anomalias ou
malformações congênitas. São decorrentes de causas variadas, como por exemplo:
prematuridade, anóxia perinatal, desnutrição materna, rubéola, toxoplasmose,
trauma de parto, exposição à radiação, uso de drogas, causas metabólicas e outras
desconhecidas. Já as deficiências físicas adquiridas são aquelas que surgem no
período pós-natal, causadas pelas mais diversas patologias ou traumas (LIANZA,
SPOSITO, 1994).
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Abaixo segue definição de cada uma destas várias formas de deficiência
física:
 Paraplegia: paralisia total da metade inferior do corpo, comprometendo os
membros inferiores.
 Paraparesia: perda parcial das funções dos membros inferiores.
 Monoplegia: perda total das funções de um só membro (membro superior ou
membro inferior).
 Monoparesia: perda parcial das funções de um só membro (membro superior
ou membro inferior).
 Tetraplegia: paralisia total do corpo, comprometendo as funções dos membros
superiores e inferiores.
 Tetraparesia: perda parcial das funções dos membros superiores e inferiores.
 Triplegia: perda total das funções em três membros.
 Triparesia: perda parcial das funções em três membros.
 Hemiplegia: perda total das funções de um hemicorpo (direito ou esquerdo).
 Hemiparesia: perda parcial das funções de um hemicorpo (direito ou
esquerdo).
 Ostomia: procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco
como, por exemplo, alguma parte do aparelho gastrointestinal, do aparelho
respiratório, urinário, ou outro qualquer, permitindo a comunicação com o
meio externo.
 Malformação Congênita: anomalia física desde o nascimento.
Neste trabalho será abordada a questão da percepção do fisioterapeuta no que
se refere ao atendimento interdisciplinar e humanizado da pessoa que se enquadra
na categoria deficiência física adquirida, em atendimento na unidade de terapia
intensiva por equipe multiprofissional.
2.3 Formação profissional do fisioterapeuta
A atuação do profissional Fisioterapeuta foi reconhecida nos documentos
normativos em 13 de outubro de 1969 por meio do Decreto nº 938, o qual estabelece
que: “É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas
fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade
física do paciente” (BRASIL, 1969).
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Segundo a Resolução COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional) de 09 de maio de 1978, a fisioterapia “é uma ciência aplicada e por
sua formação acadêmico-profissional, o fisioterapeuta pode atuar juntamente com
outros profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na administração de
serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisas (COFFITO,
1978).
O Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior instituem
em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Fisioterapia, marco importante na orientação e transformação do ensino em que são
definidos princípios, fundamentos e condições para a formação em todas as
instituições nacionais de ensino. O perfil do profissional egresso deve revelar-se
generalista com formação crítica, humanista e reflexiva, e com capacitação para
atuar em todos os níveis de atenção. Define ainda como objeto de trabalho da
profissão o movimento humano em todas as suas dimensões, e destaca que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim
com a resolução do problema em âmbito tanto individual como coletivo (CNE/CES,
2002).
Embora as diretrizes curriculares sejam criticadas porque não estabelecem
carga horária mínima para os cursos e porque possibilitam excessiva flexibilização
na formação universitária, elas configuram instrumento imprescindível para a
garantia da qualidade do ensino, posto que estabelecem padrões mínimos nacionais
e direcionam a formação de acordo com realidade epidemiológica e com os novos
modelos de atenção à saúde (SILVA; SILVEIRA, 2011).
Analisar a formação profissional do fisioterapeuta por meio de sua estrutura
curricular implica acessar uma realidade que define práticas em evolução, mas que
têm sido percebidas como insuficientes, na medida em que as tentativas de
compreensão do patológico como fenômeno exclusivamente biológico e individual
estão fadadas a um sucesso bastante relativo (LE BRETON, 2003).
Através da análise curricular obrigatória, observa-se o crescente interesse
pela

pesquisa

e

produção

científica,

algumas

disciplinas

permanecem

compartimentalizadas e outras foram criadas buscando contemplar as necessidades
do mercado. Além disso, a carga horária destinada para as ciências humanas e
sociais não é satisfatória. As estratégias derivadas dessas constatações mostram
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um currículo ainda incapaz de dar conta de uma visão mais integralizada do ser
humano.
A humanização do atendimento em Saúde, ainda bastante deficiente, deve se
estender à formação educacional dos futuros profissionais da área.

É de extrema

importância que os graduandos recebam uma formação humanista, já que é no
processo de formação que se podem enraizar valores e atitudes de respeito à vida
humana indispensáveis à consolidação e à sustentação de uma nova cultura de
humanização (BRASIL, 2001).
Profissionais da saúde que tiveram sua formação acadêmica fragmentada,
para atuar em sua área específica, se debatem no atendimento das urgências e
emergências, em um exercício permanente de articulação de saberes e busca de
reciprocidade e respeito para chegar a melhores resultados ou, simplesmente, para
se desgastarem menos. O que se observa, no entanto, é a justaposição de
conteúdos adquiridos no processo de formação, quando o que está implícito é a
necessidade de uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude
em busca de uma relativa unidade de pensamento e ação. Não é raro haver
confusão entre relações pessoais amistosas e relações profissionais voltadas para
um trabalho em equipe, além de distanciamento das necessidades do paciente
(ALVES; RAMOS; PENNA, 2005).
Ressalta-se então a importância de proporcionar ao paciente atendimento
interdisciplinar e humanizado. A integração de diferentes categorias profissionais e
ramos do conhecimento em torno de um objetivo comum torna-se fundamental para
que a assistência ao cliente seja oportuna e livre de riscos. Em situação de
emergência, é preciso que haja integração dos vários especialistas em equipe de
trabalho, com senso de cobertura e clara noção de complementaridade. No entanto,
pensar o trabalho em equipe significa pensar o cuidado centrado no paciente e suas
necessidades e não somente nas categorias profissionais, pois a diversidade de
situações exige respostas imediatas, sob a pena de colocar em risco a vida do
paciente.
A Fisioterapia, enquanto área de conhecimento, objetiva formar profissionais
integrados à realidade e às necessidades do sistema de saúde vigente. Os
profissionais devem adquirir uma base geral sólida, além de uma visão ampla e
global do indivíduo e da realidade em que vivem, compreendendo o contexto, para
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proporcionar assistência integral.
É fundamental que o profissional fisioterapeuta tenha a capacidade de ofertar
atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos, com acolhimento e
respeito, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho
(SILVA;

SILVEIRA,

2011).

Somente

assim

poderá

ser feita

uma

prática

interdisciplinar/humanizada fortalecida, o que resulta na construção de um bom
trabalho em equipe.
2.4 Fisioterapeuta: integrante da equipe multiprofissional na unidade de terapia
intensiva
O processo de hospitalização pode ser considerado como evento estressante,
porém singular, para pacientes e familiares acompanhantes atendidos. No caso do
processo de permanência na UTI, pode haver a emergência de uma série de sinais
e sintomas de instabilidade físico-emocional. Os fatores para que isso aconteça são
muitos, podendo ser citados o afastamento temporário entre eles, o risco de vida, a
incerteza quanto ao tratamento e recuperação, o imaginário que ronda o sucesso e o
fracasso das tentativas, bem como as limitações na prestação de suporte
psicossocial de psicólogos (GALA; TELLES; SILVA, 2003).
Quando se pensa em cuidado na unidade de terapia intensiva, é importante
ressaltar que as profissões da saúde o contemplam como um discurso e uma prática
que culminam em uma multiplicidade de manifestações. Cada uma das referidas
profissões utiliza de seu saber específico para prestar esse cuidado (PINHO;
SANTOS, 2008).
A divisão do saber em compartimentos surgiu em decorrência da necessidade
de especialização dos profissionais no contexto da industrialização da sociedade.
Porém, hoje existe a preocupação com a unificação do conhecimento (GARRUTTI,
2004).
A equipe multiprofissional envolvida no atendimento em saúde deve ser capaz de
realizar uma prática interdisciplinar. Tosta (2006) faz uma esclarecedora distinção
entre os termos multiprofissional e interdisciplinar. Para a autora,
Multiprofissional caracteriza-se pela troca de informações entre duas ou
mais especialidades, sem que as disciplinas envolvidas sejam modificadas
ou enriquecidas de alguma forma. Por outro lado, o nível de troca
interdisciplinar engendra possibilidade de modificação ou enriquecimento na
estrutura conceitual (TOSTA, 2006, p.66).
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No campo científico, a interdisciplinaridade equivale à necessidade de superar
a visão fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes
que compõem os conhecimentos da humanidade. “Busca-se estabelecer o sentido
de unidade, de um todo na diversidade, mediante uma visão de conjunto, permitindo
ao homem tornar significativas as informações desarticuladas” (GARRUTTI, 2004, p.
189).
Fazenda (2002) nos aponta que a interdisciplinaridade é uma atitude coletiva
diante da questão do conhecimento, um projeto em que causa e intenção coincidam,
um fazer que surja de um ato de vontade e que, portanto, exige uma imersão no
trabalho cotidiano. Dessa forma, a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre especialistas e pela integração das disciplinas em um
mesmo projeto.
Em unidades de referência para atendimentos de urgência e emergência, a
equipe multiprofissional deve ser composta por vários profissionais de saúde, como
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeuta-ocupacionais,

nutricionistas

e

assistentes

sociais,

entre

outros,

capacitados especificamente para atuar em situações críticas, que envolvem
eminente risco de vida. Cada categoria mantém a sua especificidade, o seu saber,
mas torna-se necessário ir além. O trabalho articulado é uma imposição para a
assistência integral ao paciente, frequentemente vítima de agravos diversos e que
necessita de uma abordagem integrada, na qual existam troca e cooperação em prol
da pessoa atendida, o que faz com que se torne também algo orgânico (ALVES;
RAMOS; PENNA, 2005).
O profissional fisioterapeuta está cada vez mais inserido na equipe
multiprofissional e, como participa do cuidar, necessita cada vez mais de
aprimoramento e educação especializada para fazer frente ao avanço dos cuidados
intensivos. Segundo Nozawa e colaboradores (2008), em países desenvolvidos, a
função do fisioterapeuta depende de muitos fatores, como a própria característica da
inserção da Fisioterapia em cada país, a tradição, o nível do curso de graduação,
treinamento e competência.
No Brasil, embora os fisioterapeutas estejam cada vez mais presentes nas UTIs,
sua atuação difere em cada instituição, não estando suas competências bem
definidas. Diferentemente de outros profissionais, como médicos e enfermeiros que,
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tradicionalmente têm suas funções já consagradas devido à histórica existência, a
fisioterapia é uma profissão que só recentemente foi reconhecida no Brasil. Em
nosso meio, a inserção do fisioterapeuta em UTI começou no final da década de
1970 e sua afirmação como integrante da equipe de assistência intensiva tem sido
progressiva (NOZAWA et al., 2008).
Os profissionais da saúde, ao refletirem sobre as condições e relações de
trabalho e o seu modo de agir, podem inserir-se de maneira crítica e consciente na
realidade. Problematizar a temática da humanização implica uma reflexão dialógica
e crítica sobre os princípios e valores que norteiam a prática dos profissionais, no
sentido de torná-los sujeitos e agentes de transformação. Daí o entendimento deste
processo como necessariamente interdisciplinar, pois suas práticas, decorrentes de
uma problemática e de uma necessidade comum, são entendidas como promovendo
mudanças estruturais, gerando reciprocidade, enriquecimento mútuo, com tendência
à horizontalização das relações de poder entre os campos envolvidos.
A interdisciplinaridade possibilita pensar problemas não resolvidos por uma área,
por meio do diálogo entre áreas e pesquisadores, podendo funcionar como
dispositivo que faz avançar relações. Origina-se no trabalho em equipe e no
compromisso de gerar dispositivos renovados para a ação, sendo necessário que
cada profissional se familiarize com as outras áreas, de modo legitimado e em
relações horizontais. Requer humildade e disponibilidade, em um movimento de
reconhecimento de dificuldades insolúveis e de posições diferentes em relação a um
mesmo objeto (GARCIA et al., 2007).
No entanto, o trabalho interdisciplinar parece envolto de um medo de invasão do
campo de conhecimento alheio. Esse resquício histórico permeia várias profissões e
marca atitudes protecionistas, fato que não colabora com o preceito de que a
interdisciplinaridade pode gerar novos saberes ou saberes complementares. Talvez
a percepção mais apurada seja aquela que entende a interdisciplinaridade como
elemento essencial no processo que conduziria a um tipo de assistência mais global,
na medida em que as próprias deficiências técnicas não podem superar por
completo as barreiras disciplinares que existem entre as profissões, sem causar
alguma tensão (SUMIYA; JEOLÁS, 2010).
A qualidade dos serviços de saúde depende da incorporação de uma atitude
ética de respeito às necessidades dos pacientes e dos profissionais. Fatores básicos
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como a infraestrutura hospitalar, as tecnologias e a capacitação técnico-cientifica são
fundamentais para a geração de bons resultados, mas seu impacto depende
fortemente da presença ou ausência de relações humanizadas entre os profissionais
e os usuários da saúde, e entre os próprios profissionais.
Para que se consiga colocar o trabalho interdisciplinar em prática, é preciso
incentivar o fortalecimento do trabalho em equipe e, segundo PINHO (2006), as
características de uma equipe de sucesso são: objetivos comuns, clara definição de
papéis, suporte e engajamento, respeito, comunicação, competência e habilidades e
aptidão dos membros da equipe para funcionar como uma unidade e não somente
como um grupo de indivíduos.
Humanizar as relações sociais existentes nesse contexto é trabalho amplo,
demorado

e

complexo,

ao

qual

se

oferecem

resistências,

pois

envolve

transformações que despertam insegurança. Trata-se, pois, de um saber e de um
fazer que inspiram uma disposição de abertura e de respeito ao outro como um ser
singular.
Pesquisas

mostram

que

a

humanização

das

relações,

aliada

à

interdisciplinaridade, pode agregar novos valores à formação do fisioterapeuta,
contudo, apesar da humanização e da interdisciplinaridade serem conceitos
amplamente discutidos, “não possuem ainda a relevância e a efetividade esperadas
dentro das diversas profissões de saúde, necessitando serem lapidadas com mais
propriedade” (SUMIYA; JEOLÁS, 2010, p.52).
2.5 Humanização do atendimento
Os grandes benefícios introduzidos pelo avanço da ciência e da tecnologia na
área da saúde são indiscutíveis. Facilitam a atuação dos profissionais, e,
principalmente, beneficiam o paciente, que, a cada dia que passa, tem ao seu
alcance inovações surpreendentes. O progresso tecnológico está sendo fundamental
para a resolutividade dos problemas e para a manutenção da vida das pessoas. Mas
com ele surgem dilemas éticos detectados e vivenciados diariamente pelos
profissionais da saúde. A tecnologização da vida ampliou, de maneira exponencial, a
assimetria do poder e o conhecimento, tornando as relações totalmente desiguais. E
criou possibilidades de uma interferência mais incisiva na vida humana por parte dos
profissionais. Ao mesmo tempo em que propicia a esperança de uma vida melhor e
com qualidade, impõe também questionamentos e apreensões quanto ao futuro dos

28

seres humanos e da humanidade (PESSINI; BERTACHINI, 2011).
No ambiente hospitalar, pode-se perceber que existe a preocupação com o
resgate da humanização na prática profissional, principalmente na terapia intensiva,
onde o contato humano é fundamental para trazer melhores condições de
recuperação para os pacientes (SILVA; SILVEIRA, 2011).
A humanização em saúde pode ser definida como “o resgate do respeito à
vida humana, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais,
psíquicas presentes em todo relacionamento humano... é resgatar a importância dos
aspectos emocionais, indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde”
(BRASIL, 2001). Está diretamente relacionada com a valorização e despertar de
alguns atributos que melhoram a qualidade das relações humanas, como:
sensibilidade, solidariedade e criatividade (GIORDANI, 2008).
Segundo Gallian (2000), o movimento de humanização visa sensibilizar o
profissional da área da saúde em relação ao distanciamento provocado pelo avanço
tecnológico sobre o comportamento entre terapeuta e paciente, no qual a pessoa se
torna objeto da investigação clínica.
A humanização na área da saúde surgiu do legítimo anseio das pessoas,
trabalhadores e usuários dos serviços, pela melhoria das práticas de saúde.
Inicialmente

voltada

às

ações

de

ambiência,

acolhimento,

cidadania,

e

reconhecimento do campo da subjetividade no atendimento, foi ganhando
consistência prática e conceitual, passando da situação de ações humanizadoras,
para a de programa, chegando à condição de política pública do Sistema Único de
Saúde - SUS (GIORDANI, 2008).
Em 2001, foi elaborado o Programa Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar (PNHAH) do Ministério da Saúde que busca estender o conceito de
humanização para toda a instituição hospitalar, por meio da implantação de uma
cultura organizacional diferenciada que visa ao respeito, à solidariedade e ao
desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos profissionais de saúde e dos
pacientes (BAZON; CAMPANELLI; ASSIS, 2004). Um manual foi elaborado por
competente equipe multiprofissional, contendo roteiro operativo em linguagem clara
e objetiva, possibilitando, desse modo, que instituições hospitalares passem a
buscar suas próprias soluções e a trilhar caminhos para a humanização do
atendimento prestado à população (GIORDANI, 2008).
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“Enquanto política, a humanização representa um conjunto de valores e
princípios humanistas para o norteamento das ações na área da saúde que
promovem” (SANTANA, 2011, p. 113):


Valorização da vida;



Compromisso com a qualidade do trabalho;



Valorização dos profissionais;



Realce à subjetividade das pessoas;



Fortalecimento do trabalho em equipe;



Participação, autonomia e responsabilidade;



Ambiência acolhedora.
Também é importante enfatizar que os novos tempos exigem dos

profissionais muita competência, não apenas nas áreas científica e tecnológica, mas
também na da vivência dos valores éticos. Neste sentido, a ética faz-se necessária
quando

consideramos

o

avanço

das

tecnologias

de

cuidados

(PESSINI,

BERTACHINI, 2011).
Portanto, não se pode deixar a ética fora da prática clínica, já que possui uma
visão de humanidade. Para ela, o indivíduo deve ser tratado como único, tendo a
aceitação da dignidade humana como valor fundamental, quando o indivíduo deixa
de ser somente um meio para a satisfação de interesses de terceiros – profissionais
da saúde de modo geral, instituições de saúde, ciência, cientistas, indústria e
comércio -, sendo visto em sua totalidade. É a vida colocada acima dos interesses
de obtenção de lucros (FORTES; ZOBOLI, 2003).
As decisões éticas tomadas no contexto dos cuidados de saúde devem levar
em consideração os interesses do paciente, os valores profissionais e pessoais dos
profissionais de saúde, os valores institucionais, os sentimentos pessoais, os
princípios morais e as questões legais. “À primeira vista, poderia parecer impossível
integrá-los em qualquer coisa a não ser uma massa incoerente de possíveis ações
conflitantes, mas com reflexão e deliberação rigorosas, geralmente podem ser
alcançadas resoluções aceitáveis” (MORTON et al., 2007, p.88).
No entanto, parte dos profissionais da saúde não tem conseguido unir os
valores ético-profissionais, tampouco, e principalmente, discernir que o cuidado
neles e a partir deles é um aspecto essencial. Em vez disso, vê-se que eles se
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esquecem de conversar, de ouvir e até mesmo se esquecem de tocar o ser humano
que está à sua frente vivenciando uma experiência de doença e dependência.
Giordani (2008) ressalta que
Quando se fala em humanização na Saúde, vale chamar a atenção de
estudantes e profissionais que atuam no mercado, incentivando-os a discutir
essa temática para sua conscientização quanto ao exercício da ética e da
moral na profissão, assim como o uso do bom-senso para resgate de valores
humanitários indispensáveis, favorecendo uma nova forma de pensar a vida e
perceber o ser humano na complexa dinâmica das instituições que oferecem
serviço de Saúde (GIORDANI, 2008, p. 72).

A atenção humanizada se apresenta como desafio e meio para a qualificação
das

práticas de

saúde:

acesso

com

acolhimento,

atenção

integral

com

responsabilidade e vínculo, valorização dos profissionais e pacientes com avanço na
democratização da gestão e isso diz respeito a todos os envolvidos no processo do
cuidado (BENEVIDES; PASSOS, 2005).
Na área da saúde, Silva e Silveira (2011) mencionam que uma forma de
implementação de medidas humanizadoras no âmbito assistencial é a sensibilização
e

preparação

dos

profissionais,

que

têm

uma

formação

acadêmica

fundamentalmente tecnicista. Quando refere-se à falta de humanização no
atendimento, utiliza-se o termo ‘desumanização’ e “agrupa os diversos fatores que
demonstram a promoção da desumanização na atenção em três categorias: (1) em
relação às falhas na organização do atendimento, (2) ligados especificamente à
relação com o paciente e (3) no que diz respeito às condições de trabalho” (SILVA;
SILVEIRA, 2011, p.1536).
É dever da universidade ensinar ao estudante o equilíbrio entre competência
técnico-científica e competência ética no atendimento ao paciente. Desta forma, o
exercício do cuidar humanizado se realizará.
O modelo assistencial deve conseguir mostrar o cuidado como via de mão
dupla, quando o profissional de saúde cuida e compreende e também é cuidado e
compreendido, o que deixa de privilegiar somente o corpo e trata as pessoas em seu
todo.
Para Rios (2009)
A possibilidade de promover atendimentos verdadeiramente humanizados
requer, necessariamente, a formação e educação permanente dos
profissionais de saúde dentro dos princípios da humanização e o
desenvolvimento de ações visando o cuidado e a atenção às situações de
sofrimento e estresse decorrentes do próprio trabalho e ambiente em que se
dão as práticas de saúde (RIOS, 2009, p. 6).
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Os

alunos

fisioterapeutas

pós-graduandos

devem

ser

treinados

a

proporcionar atenção integral e holística ao indivíduo, não só do ponto de vista físico,
como também social, ético e humano. Cabe sugerir a estes profissionais que
examinem a maneira como percebem os seres humanos sob seus cuidados: como
objetos a serem manipulados e tratados, ou como pessoas a serem cuidadas e
compreendidas. E, que a partir deste exame e reflexão, tomem uma posição
adequada em relação à sua prática profissional.
A fisioterapia, por ser uma profissão relativamente nova e encontrar-se em
fase de expansão, apresenta escassez de literatura disponível, principalmente
relacionada ao tema interdisciplinaridade/humanização e deficiência física adquirida,
o que remete à necessidade de desenvolvimento de pesquisas na área.
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3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
3.1 Objetivos
 Geral
Investigar o pensar do fisioterapeuta pós-graduando acerca do trabalho
interdisciplinar/humanizado no contexto de atendimento à pessoa internada na UTI
com deficiência física adquirida.
 Específicos
Identificar o conhecimento de fisioterapeutas pós-graduandos sobre conceito
de deficiência física adquirida e atendimento humanizado da equipe multiprofissional
na UTI.
Verificar a contribuição dos encontros temáticos a serem propostos no que se
refere à construção profissional do fisioterapeuta quanto ao atendimento
interdisciplinar/humanizado.
Avaliar e comparar os resultados obtidos em questionários respondidos pelos
fisioterapeutas pós-graduandos, com e sem intervenção sistemática.
3.2 Método
Sendo a temática humanização e interdisciplinaridade eminentemente
subjetiva, na qual se estudam os significados da experiência humana, trata-se de
uma pesquisa realizada segundo uma abordagem qualitativa, uma vez que o
objetivo principal é identificar a concepção dos alunos pós-graduandos de
fisioterapia acerca da humanização/interdisciplinaridade/deficiência física adquirida e
possibilitar um olhar sobre suas práticas.
A investigação qualitativa tem na sua essência, segundo Bogdan e Biklen
(1994), cinco características: (1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o
investigador é o principal agente na recolha desses mesmos dados; (2) os dados
que o investigador recolhe são essencialmente de caráter descritivo; (3) os
investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo
processo em si do que propriamente pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita
de forma indutiva; e (5) o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar
compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências.
Para Merriam (1988), em comparação com estudo quantitativo, nas
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metodologias qualitativas os intervenientes da investigação não são reduzidos a
variáveis isoladas, mas vistos como parte de um todo no seu contexto natural. É de
salientar que

ao

reduzir pessoas a dados estatísticos há

determinadas

características do comportamento humano que são ignoradas. A mesma autora
refere que para se conhecer melhor os seres humanos, em nível do seu
pensamento, deverá utilizar-se para esse fim dados descritivos, derivados dos
registros e anotações pessoais de comportamentos observados. Os dados de
natureza qualitativa são obtidos em um contexto natural ao contrário dos dados de
caráter quantitativo.
A pesquisa qualitativa de Lüdke e André (2008) envolve a obtenção de dados
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada,
enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos
participantes. A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, através do
trabalho intensivo de campo. Segundo os autores, nesse tipo de pesquisa, os
problemas devem ser estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente,
sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.
Lüdke e André (2008) definem claramente as etapas da pesquisa qualitativa,
sendo elas: a observação participante que permite ao pesquisado o contato direto
com a realidade, a entrevista que proporciona aprofundar as informações e a análise
documental que completa e complementa os dados coletados, assim, nessa
somatória, podemos propor novas perspectivas para a realidade pesquisada. Nessa
abordagem, o pesquisador deve presenciar o maior número possível de situações
presentes no cotidiano, através do seu contato direto o que o ajudará a compreender
as situações e suas manifestações, buscando as respostas para o problema
inicialmente formulado.
O presente estudo insere-se em uma abordagem qualitativa, empregando
como instrumento de coleta de dado um questionário que combina perguntas
abertas e fechadas, contendo cinco questões, o que confere aos alunos pósgraduandos

liberdade

de

interdisciplinar/humanizado.

expressão

no

que

se

refere

ao

atendimento
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3.2.1 Local de realização da pesquisa
O estudo foi realizado na unidade de terapia intensiva de hospital escola
ligado à uma universidade pública localizada no Estado de São Paulo.
Esta unidade é composta por 34 leitos reservados para atendimento de
pacientes internados pelo SUS e convênio, seja ele clínico ou cirúrgico.
Alguns pacientes admitidos nesta UTI apresentam deficiência física adquirida
em decorrência de trauma direto resultante em amputações e alterações
neurológicas secundárias às lesões de sistema nervoso central e/ou periférico.
Outros internam sem comprometimentos físicos prévios, evoluem com sepse e
apresentam

a

polineuropatia

do

paciente

crítico,

que

é

uma

alteração

predominantemente motora, de natureza axonal, simétrica e aguda. A tetraparesia
observada neste quadro aumenta o tempo de ventilação mecânica e é preditor de
insucesso no desmame, o que resulta na necessidade de realização de
traqueostomia, outra forma de deficiência física.
A equipe multiprofissional envolvida no cuidar destes pacientes é composta
por 30 médicos, 20 enfermeiros, 40 técnicos de enfermagem, 17 fisioterapeutas, 3
psicólogos, 2 nutricionistas, 2 terapeuta-ocupacionais e 4 fonoaudiólogos. A equipe
de fisioterapia, mais especificamente, é composta pelos profissionais contratados,
atendendo nos três turnos, e dez pós-graduandos do curso de especialização em
fisioterapia em terapia intensiva da própria universidade.
Os fisioterapeutas pós-graduandos passam por estágio em tempo integral e
são supervisionados pelos fisioterapeutas contratados a todo o momento.
Este curso de especialização teórico-prático discute o papel do fisioterapeuta
na unidade de terapia intensiva; os cuidados respiratórios básicos com o paciente
crítico; as indicações da assistência ventilatória, seus objetivos fisiológicos e
clínicos; os tipos de ventiladores mecânicos e seus ajustes; as modalidades
ventilatórias, o desmame, e as estratégias específicas de ventilação em situações
especiais; efeitos do imobilismo e cinesioterapia motora. Vale lembrar que esta
descrição de habilidades técnicas a serem aplicadas na UTI, em sua maioria, tornase excessivamente mecanizadas, talvez por um perfil dado na formação profissional.
3.2.2 Amostra
Participaram da pesquisa 20 fisioterapeutas pós-graduandos matriculados em
curso de especialização de fisioterapia em terapia intensiva.
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 Critérios de inclusão
 Ambos os sexos
 Idade acima de 18 anos
 Fisioterapeutas que lidam diretamente com pessoas com deficiência física
adquirida internadas em ambiente de unidade de terapia intensiva.


Critérios de exclusão
 Experiência prévia em UTI
 Obrigatoriedade na frequência dos cinco encontros temáticos propostos,
não sendo admitida nenhuma falta.
Os participantes foram divididos em dois grupos de profissionais: sendo 10

(dez) fisioterapeutas pós-graduandos concluintes que foram considerados do grupo
concluinte e 10 (dez) fisioterapeutas pós-graduandos ingressantes que foram
considerados do grupo iniciante.
3.2.3 Instrumentos
Como instrumento de coleta foi utilizado questionário elaborado pela própria
pesquisadora. Segundo Richardson e colaboradores (1985), existem diversos
instrumentos de coleta de dados que podem ser utilizados para obter informações
acerca da realidade pesquisada. O mais comum entre esses instrumentos é o
questionário. Frequentemente, os pesquisadores elaboram os questionários que
combinam perguntas abertas e fechadas. As perguntas fechadas, destinadas a obter
informação sociodemográfica do entrevistado (sexo, escolaridade, idade etc.) e
respostas de identificação de opiniões (sim - não, conheço - não conheço etc.), e as
perguntas abertas, destinadas a aprofundar as opiniões do entrevistador.
De acordo com os objetivos da pesquisa, os questionários contemplaram:
 Tempo de formação do fisioterapeuta e experiência prévia em trabalhar em
UTI;
 Conceito a respeito de deficiência física e suas formas, além da definição de
deficiência física adquirida;
 Conhecimento a respeito do atendimento técnico/humanizado ao paciente
com deficiência física em atendimento na UTI, dado pelo fisioterapeuta;
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 Entendimento a respeito do trabalho interdisciplinar/humanizado entre
profissionais em UTI em benefício do paciente com deficiência física
adquirida;
 Mecanismos utilizados para proporcionar atendimento humanizado à pessoa
com deficiência física recém-adquirida.
Em uma segunda etapa, foram ministrados encontros temáticos para os
integrantes do grupo iniciante com apresentação de temas relacionados à
deficiência física adquirida e processo de humanização.
Os tópicos abordados e as referências para embasamento teórico foram:
I) Atendimento em UTI:
 BRASIL. Decreto-lei nº 938, de 13 de 1969. Provê sobre as profissões
de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1969.
 JERRE, George et al. Fisioterapia no paciente sob ventilação
mecânica. J. Bras. Pneumol., vol. 33, suppl. 2, São Paulo, 2007.
II) Pessoa com deficiência física e formas de deficiência física adquirida:
 BRASIL. Decreto-lei n° 3298, de 1999. Regulamenta a Lei n°7.853, de
24 de outubro de 1989, dispõe sobre Política Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999.
 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS. CIF: Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo:
Edusp; 2003.
 TEIXEIRA, A. M.; GUIMARAES, L. Vida revirada: deficiência adquirida
na

fase

adulta

produtiva.

Revista

Mal-Estar

Subjetividade,

Fortaleza, v. 6, n.1, p. 182-200, 2006.
III) Formação profissional do fisioterapeuta e trabalho interdisciplinar entre os
profissionais que fazem parte da equipe atuante na UTI:
 FAZENDA, I. C. A. Dicionário em construção: interdisciplinaridade.
2ª Ed. São Paulo: Cortes, 2002. 272p.
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 SILVA, I. D.; SILVEIRA, M. F. A.; A humanização e a formação do
profissional em fisioterapia. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, p.15351546, 2011. Suplemento 1.
IV) Atendimento humanizado proporcionado ao paciente em UTI:
 BRASIL.

Programa

Nacional

de

Humanização

da

Assistência

Hospitalar-PNHAH. 2001. Ministério da Saúde, Secretaria de
Assistência à Saúde. Brasília, DF, 2001.
 RIOS, I. C. Caminhos da humanização na saúde: prática e reflexão.
São Paulo: Áurea Editora, 2009. 179p.
V) Recursos utilizados para proporcionar atendimento humanizado à pessoa
com deficiência física recém-adquirida internada em UTI:
 BENEVIDES, R. P.; PASSOS, E. A humanização como dimensão
pública das políticas de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, v. 3, n. 10, p.561-571, 2005.
 PINHO, M. C. G. Trabalho em equipe de saúde: limites e possibilidades
de atuação eficaz. Ciência & Cognição, Rio de Janeiro, v. 08, p.68-87,
2006.
Ao final de cada encontro temático, houve a presença de um profissional da
equipe a dar seu parecer sobre o tema abordado, incluindo a importância da
fisioterapia dentro da equipe da UTI.
3.2.4 Procedimentos para coleta de dados
Para a elaboração deste projeto de pesquisa, foi realizado um levantamento
teórico em bases de dados científicos sobre o assunto abordado, com a intenção de
compreender o pensar dos profissionais fisioterapeutas acerca de atendimento
interdisciplinar/humanizado aos pacientes com deficiência física no ambiente de UTI.
Houve o contato inicial com o local para a coleta de dados, a fim de apresentar a
proposta e os motivos da escolha do ambiente da Instituição para a realização da
pesquisa, pois a pesquisadora faz parte de equipe de trabalho.
Seguindo os princípios éticos de pesquisa com seres humanos, foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana
Mackenzie o projeto de dissertação com os modelos das Cartas de Informação e
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido à Instituição de realização e aos
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participantes da pesquisa.
Após o recebimento da Carta de Aprovação do Comitê de Ética (processo
CEP n°1405/10/2011 e certificado CAAE 0099.0.272000-11), o projeto e a carta de
informação foram enviados à Instituição para autorização dos responsáveis legais
(Anexos A e B). Para explicação formal da pesquisa, foi feita reunião com o
superintendente e coordenador da equipe, evidenciando os objetivos e procedimento
a ser realizado.
A aplicação do questionário foi feita em ambiente calmo, isolado da UTI, em
sala especialmente reservada para ministrar aulas, porém dentro do complexo
hospitalar, com tempo suficiente para responder o questionário e sem interferir no
atendimento prestado aos pacientes. As informações levantadas no questionário
envolvem a questão da deficiência, atendimento interdisciplinar/humanizado entre
profissionais e para com o paciente, além do questionamento final a respeito da
importância de se ter encontros temáticos a fim de instigar a reflexão sobre estes
assuntos e melhorar sua atuação.
Foram elaborados três questionários distintos:
 Questionário A: aplicado aos fisioterapeutas pós-graduandos concluintes
(grupo concluinte), que iniciaram o curso no início de 2011, incluindo ainda mais
duas questões: uma referente aos encontros temáticos/atuação humanizada, e outra
sobre o aprofundar do conhecimento de atendimento profissional/humanizado. Total:
7 questões (Anexo C).
 Questionário B: aplicado aos fisioterapeutas pós-graduandos iniciantes
(grupo iniciante) em Fevereiro de 2012, com as questões básicas do questionário.
Total: 5 questões (Anexo D).
 Questionário C: aplicado nos mesmos fisioterapeutas que responderam o
questionário B, após quatro meses dos encontros temáticos, composto dos itens I a
V e mais: quais os aspectos que podem interferir no atendimento humanizado e se a
sua atuação técnico/humanizada foi mais prontamente aperfeiçoada devido à
participação dos encontros temáticos. Total: 7 questões (Anexo E).
Ainda em relação à aplicação dos questionários, foi feita através de contato
direto, o pesquisador pode explicar e discutir os objetivos da pesquisa e do
questionário e responder eventuais dúvidas que os entrevistados tinham em certas
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perguntas, sempre com cuidado para não colocar o ponto de vista aos participantes
da coleta de dados.
Os dez pós-graduandos que fizeram parte do grupo concluinte apenas
responderam o questionário (A), não participaram de encontros temáticos e que
estavam terminando a pós-graduação; e dez pós-graduandos do grupo iniciante que
responderam o questionário (B), participaram de encontros temáticos sobre
humanização em início de curso e responderam ao questionário (C) após quatro
meses de estágio.
 Primeira etapa
Para o grupo concluinte foi aplicado o questionário A para os fisioterapeutas
que estavam terminando o curso de especialização, com o intuito de averiguar seus
conhecimentos acerca do trabalho interdisciplinar/técnico/humanizado prestado às
pessoas com deficiência física adquirida em ambiente de UTI, sendo que estes não
receberam orientação formal a respeito de trabalho interdisciplinar e humanizado,
apenas adquiriram conhecimento através da própria experiência e observação. Esse
grupo é formado por dez fisioterapeutas que iniciaram o curso em Fevereiro de 2011
e terminaram em Fevereiro de 2012.
 Segunda etapa
Para o grupo iniciante foi aplicado o questionário B ao novo grupo de
fisioterapeutas com início da pós-graduação em Fevereiro de 2012, logo na primeira
quinzena do mês vigente.
No início de curso, período considerado de ambientação da rotina, foram
realizados encontros temáticos com o intuito de proporcionar visão mais integral e
humanista dos profissionais. Foram cinco encontros com duração de uma hora e
meia, realizados na própria instituição em ambiente adequado para ministrar aulas.
Com o intuito de trazer a visão de humanização/interdisciplinaridade no
trabalho da UTI, foram convidados diversos profissionais que compõem a equipe a
apresentar os temas elencados. Desta forma, a pesquisadora ministrou apenas um
encontro.
Ao final de cada encontro temático, houve a presença de um profissional a
dar seu parecer sobre o tema abordado, incluindo a importância da fisioterapia
dentro da equipe da UTI.
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 Terceira etapa
A aplicação do questionário C para os fisioterapeutas do grupo iniciante foi
realizada quatro meses após período de encontros temáticos e de atuação do
estágio no ambiente de UTI.
No início da primeira e da segunda etapa, foi feita uma apresentação do
projeto em questão e em seguida o convite para participar da pesquisa. Após o
aceite e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, a aplicação do
questionário foi realizada pela própria pesquisadora.
A pesquisa ofereceu risco mínimo moral, físico ou material aos entrevistados,
uma vez que: o sigilo das informações de todos os participantes foi garantido; só
participaram da entrevista aqueles que compreenderam o procedimento e objetivos
da pesquisa acadêmica para fins de conhecimento científico e que consistiu em
responder questionário; todos os participantes da pesquisa tomaram conhecimento
antecipado de que a participação é voluntária, sem remuneração e que poderiam
desistir de participar a qualquer momento, mesmo depois de iniciado ou finalizado o
questionamento; as pessoas incluídas no estudo foram informadas de que os dados
obtidos foram utilizados para fins exclusivos dessa pesquisa e que a pesquisa só
teve prosseguimento somente após a autorização por escrito das mesmas.
Também fornecida uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
assinado aos participantes da pesquisa.
Por ocasião do relatório final da pesquisa, foi feita uma devolutiva à instituição
de realização e aos participantes da mesma.
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4. RESULTADOS
Foi feita análise interpretativa dos dados obtidos com a aplicação dos
questionários. As respostas foram analisadas, interpretadas e organizadas em
categorias que indiquem os objetivos das questões do questionário.
Foram comparados os achados dos questionários:
Questionário A com o B: para averiguar o conhecimento dos fisioterapeutas
concluintes (especializados) e os fisioterapeutas iniciantes (graduados). Análise
entre grupos.
Questionário B com o C: para identificar o conhecimento apresentado no
início da especialização e se houve apropriação de aprendizado com encontros
temáticos (pré e pós intervenção). Análise intra grupo.
Questionário A com o C: para averiguar se o conhecimento adquirido no
cotidiano pelo grupo concluinte, sem orientação formal a respeito de trabalho
interdisciplinar e humanizado, apenas adquiriram conhecimento através da própria
experiência e observação, é tão eficiente quanto o conhecimento adquirido com a
vivência associada aos grupos temáticos, pelo grupo iniciante. Análise entre grupos.
Os resultados foram apresentados à Instituição com a presença do grupo de
fisioterapeutas e equipe interdisciplinar, como forma de devolutiva pelo trabalho
realizado. Logo após, os resultados e a relevância do estudo foram encaminhados à
comunidade científica e acadêmica em eventos científicos.
4.1 Caracterização dos participantes
Participaram deste estudo 20 fisioterapeutas pós-graduandos sendo 13 do
sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idade média de 25,35 anos. Dois
participantes tinham mais de um ano de formação e nenhum possuía experiência
prévia em UTI.
Participantes do grupo concluinte (tabela 1): analisando o gênero dos dez
fisioterapeutas deste grupo, seis participantes são do sexo feminino e quatro do sexo
masculino. A idade variou entre 22 e 25 anos, sendo três com 22 anos, um com 23
anos, quatro com 24 anos e dois com 25 anos. No que se refere ao tempo de
formação, nove dos pós-graduandos tinham menos de um ano e apenas um com
três anos. Nenhum participante tinha experiência prévia em UTI.
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Tabela 1. Caracterização dos participantes do grupo concluinte
Participante

Gênero

Idade (anos)

Formação (anos)

G.C. 1

M

22

<1

G.C. 2

F

23

<1

G.C. 3

F

22

<1

G.C. 4

F

25

<1

G.C. 5

M

24

<1

G.C. 6

F

24

<1

G.C. 7

F

22

<1

G.C. 8

M

24

<1

G.C. 9

F

24

<1

G.C. 10

M

25

>3

Legenda: G.C.=grupo concluinte; M=masculino, F=feminino.
Média idade: 23,5 ± 1,12

Fonte: pesquisa direta

Participantes do grupo iniciante (tabela 2): analisando o gênero dos dez
fisioterapeutas deste grupo, sete participantes são do sexo feminino e três do sexo
masculino. A idade variou entre 21 e 48 anos, sendo dois com 21 anos, um com 23
anos, dois com 25 anos, dois com 26 anos, um com 27 anos, um com 30 anos e um
com 48 anos. No que se refere ao tempo de formação, nove dos pós-graduandos
tinham menos de um ano e apenas um tinha mais de 4 anos de formação. Nenhum
participante tinha experiência prévia em UTI.
Tabela 2. Caracterização dos participantes do grupo iniciante
Participante

Gênero

Idade (anos)

Formação (anos)

G.I. 1

F

30

<1

G.I. 2

F

25

<1

G.I. 3

F

23

<1

G.I. 4

F

26

<1

G.I. 5

F

21

<1

G.I. 6

F

25

<1

G.I. 7

F

27

>4

G.I. 8

M

48

<1

G.I. 9

M

26

<1

G.I. 10

M

21

<1

Legenda: G.I.=grupo iniciante; M=masculino, F=feminino.
Média idade: 27,2 ± 7,4

Fonte: pesquisa direta
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4.2 Análise das questões abertas do questionário
Análise de conteúdo foi a técnica escolhida para o tratamento dos dados, já
que consiste em uma forma de investigação que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa da mensagem.
A exploração do material foi feita inicialmente através de uma leitura flutuante
das respostas, o que implica em uma leitura exaustiva do conjunto de textos
analisados, de forma que a pesquisadora se deixou impressionar pelos conteúdos
presentes, determinando assim as unidades de registro (UR).
Segundo Bardin (1977), o reconhecimento das unidades de registro permite
ao pesquisador obter indicadores importantes para a realização da análise de
conteúdo. Além disso, permite determinar a terminologia mais usada pelos
indivíduos pesquisados. Baseia-se em operações de desmembramento do texto em
unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a
comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em categorias.
Sendo assim, a maior parte do texto das respostas foi transformada em
unidades de registro, sendo que os tipos adotados pela pesquisadora foram palavras
e frases, a partir das significações que as mensagens forneceram. Em seguida, as
unidades de registro foram organizadas sob a forma de tabela, permitindo a
quantificação de acordo com a frequência de repetição das mesmas e analisadas
por ordem de aparição.
A discussão foi feita a partir do reagrupamento das unidades de registro que
surgiram com maior frequência, sendo essas, consideradas as categorias elencadas
para cada grupo de respostas.
Os resultados obtidos foram classificados em categorias e apresentados em
forma de descrições discursivas, acompanhadas de exemplificações significativas
para cada categoria; as respostas foram transcritas exatamente como os
participantes escreveram nos questionários.
Com a finalidade de manter o sigilo quanto à identidade dos participantes,
para o grupo concluinte foi utilizada a sigla G.C., e para o grupo iniciante, a sigla
G.I., numerados de 1 a 10 para representar cada aluno. Sendo que o grupo iniciante
foi analisado antes (G.I. pré) e após (G.I. pós) os encontros temáticos, através da
aplicação dos questionários B e C.
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4.3 Respostas do grupo concluinte (questionário A):
Conceituação da deficiência física
A primeira questão - “o que é deficiência física?” - buscou investigar qual o
conceito teórico que os alunos têm em relação à deficiência física. A tabela abaixo
mostra todas as unidades de registro encontradas nesta questão, inclusive as que
surgiram com menor frequência.
Tabela 3. UR da primeira questão – conceito de deficiência física (G.C.= grupo concluinte)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: função,
limitação motora e incapacidade.
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Segundo Sampaio e Luz (2009), o modelo biomédico reflete o interesse na
deficiência, doença ou anormalidade corporal e na maneira como isso produz algum
grau de incapacidade ou limitação funcional. O corpo é objeto de interesse científico,
de classificação e de intervenção. Quando ocorre a presença de alguma deficiência,
a pessoa é vista como vítima, necessitando de cuidado, atenção e ajuda de outras
pessoas. A solução se encontra no cuidado das equipes multiprofissionais, que
definem as necessidades da pessoa e as intervenções capazes de diminuir o
impacto negativo da incapacidade. A perspectiva biomédica reduz a deficiência à
categoria de doença corporal e foca no paciente, e não na pessoa. A incapacidade é
então entendida como consequência biológica do mau funcionamento do organismo;
portanto, o papel da equipe é reparar a disfunção corporal, vista como um desvio da
normalidade.
Por outro lado, a sociologia sugere que o significado de deficiência e de
incapacidade emerge de contextos sociais e culturais específicos. Nessa
perspectiva, a incapacidade não é necessariamente o resultado de uma condição de
saúde, mas se relaciona à influência e a efeitos de fatores sociais, psicológicos e
ambientais (TEIXEIRA, 2006).
Contrapondo ao modelo biomédico, não é a incapacidade que prediz a
interação social, mas o contexto social que dá significado à incapacidade. A
incapacidade é uma forma de opressão social, discriminação e exclusão, isto é, são
as barreiras atitudinais e sociais que incapacitam a pessoa com deficiência.
É importante entender a relação complexa entre fatores biológicos e sociais,
refinando a análise da relação entre deficiência e incapacidade, a partir da
percepção do corpo como fenômeno biológico e produção social. O desfecho dessa
relação pode ser identificado como o desempenho, o comportamento ou o nível de
produtividade e descrito como um desfecho da incapacidade nos níveis do corpo, da
pessoa e da sociedade.
A problemática da deficiência não está na pessoa que apresenta tal condição,
mas na forma como a pessoa com deficiência é concebida na sociedade. Assim, o
modelo social reconhece a singularidade da pessoa e não a sua deficiência,
singularidade essa que a torna diferente de todas as outras pessoas, pois se parte
do entendimento de que cada pessoa é única. Nesse sentido, a sociedade deve
adaptar-se para responder as necessidades de todos os seus membros, pois o
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contexto social assume papel decisivo como favorecedor ou impeditivo do processo
de desenvolvimento das pessoas que nele encontram-se inserido. Esta visão
holística das pessoas favorece relações mais humanizadas entre elas.
Aprimorada em 2001, a CIF veio justamente substituir o enfoque negativo da
deficiência e da incapacidade, adotando uma perspectiva positiva, segundo a qual
um indivíduo que apresenta alterações de função ou de estrutura pode
desempenhar e participar ativamente da reconstrução da sua vida. A funcionalidade
e a incapacidade humanas são concebidas como uma interação dinâmica entre as
condições de saúde e os fatores contextuais incluindo fatores pessoais e ambientais
(OMS, 2003).
A estrutura da CIF está organizada em duas partes, cada uma contendo dois
componentes: funcionalidade e incapacidade (parte 1), dividida em estrutura e
função corporal, atividade e participação e fatores contextuais (parte 2), formados
por fatores ambientais e fatores pessoais. Cada um dos componentes da
classificação pode ser descrito em termos positivos ou negativos. Aspectos da
saúde que não apresentam problemas (neutros) são agrupados sob o termo
“funcionalidade” (estrutura e função corporal, atividade e participação), e os
aspectos negativos (deficiência na estrutura e função corporal, limitação de atividade
e restrição de participação), sob o termo “incapacidade” (OMS, 2003).
A CIF trouxe novos modos de pensar e trabalhar com a deficiência e a
incapacidade, que deixam de ser tidas como resultantes de doenças ou de novas
condições de saúde. Passam a ser também determinantes pelo ambiente físico e
social, assim como pelas diferentes percepções culturais e atitudinais em relação à
deficiência , pela disponibilidade de serviços ofertados e pela legislação.
Os profissionais de saúde devem desenvolver olhar crítico voltado para a
avaliação da saúde e não apenas aplicar métodos curativos, como se a deficiência
fosse doença.
Corporalmente, a deficiência física implica no comprometimento de alguma
capacidade motora e na alteração da estrutura de um ou mais segmentos do corpo
humano, podendo ser uma condição congênita ou adquirida, estável ou progressiva.
Geralmente, a sua ocorrência envolve parte óssea, articular, muscular ou nervosa,
observando-se, nessa classificação, alterações anatômicas e fisiológicas do
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aparelho locomotor, com prejuízos no funcionamento do indivíduo (PEREIRA; DEL
PRETTE; DEL PRETTE, 2009).
A distinção entre limitação funcional e incapacidade deve ser considerada. A
limitação funcional descreve a alteração em uma função sem se importar com o seu
propósito e intenção. A incapacidade envolve as diferenças culturais em sua
determinação, ou seja, uma dada limitação funcional pode ser considerada ou não
uma incapacidade dependendo do contexto cultural (AMIRALIAN et al., 2000).
De acordo com aluno G.C.1, deficiência física é definida como “uma incapacidade
motora que prejudica na independência do indivíduo”.

Percebe-se confusão

conceitual a respeito de deficiência e incapacidade. Ignora a perspectiva positiva da
deficiência, não reconhece a atividade segundo a qual um indivíduo que apresenta
alterações de função ou de estrutura pode desempenhar e participar ativamente da
vida social. Demonstra ainda que a funcionalidade e a incapacidade da pessoa não
são entendidas como determinadas pelo contexto ambiental onde vivem, e sim como
aspectos subsequentes da doença.
O aluno G.C.2 demonstra em sua resposta a visão puramente em lesão
estrutural anatômica do corpo, como se pode observar: “Se dá quando ocorre uma
lesão nervosa e, dependendo do nível de lesão, leva à interrupção da atividade
motora.” Considera o comprometimento motor gerado por lesão nervosa tendo como
consequência alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo.
Não relaciona deficiência e a dimensão social.
A falta de conceito consolidado a respeito de deficiência foi marcante na
resposta de G.C.3: “é a presença de ‘limitação’ para o desempenho de qualquer
função do dia-a-dia.”. Pensou em deficiência pelo aspecto negativo, levando em
consideração apenas a limitação de atividades. Ignorou aspectos das alterações de
estruturas/funções do corpo e também da funcionalidade das pessoas. Além disso,
devemos lembrar que um problema de ‘desempenho’ pode resultar diretamente do
ambiente social, mesmo quando o indivíduo não tem nenhuma deficiência.
A associação direta entre deficiência física e limitação motora foi mencionada
pelo aluno G.C.4: “deficiência física é quando temos alguma limitação motora, sendo
esta, total ou não.”. Desconsiderou completamente a questão da alteração da
estrutura e função do corpo do indivíduo, além de não avaliar a capacidade de
execução de uma tarefa ou ação/atividades e a participação social.
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Segundo resposta de G.C.5: “incapacidade de realizar função física de forma
adquirida”, o aluno não considerou incapacidade como sendo uma possível restrição
resultante de uma deficiência. Pelo contrário, considerou incapacidade como sendo
a própria deficiência. Indicou o aspecto negativo da capacidade de um indivíduo em
desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano.
O aluno G.C.6 pensou em capacidade e desempenho: “é uma condição física
que limita o movimento ou incapacita o indivíduo de realizar algumas atividades por
um tempo curto ou pelo resto da vida”. Considerou apenas a questão da execução
de uma tarefa ou ação pela pessoa isoladamente, registrando ainda o aspecto
negativo da mesma (‘limita’ ou ‘incapacita’). A maioria dos termos que geram
confusão é utilizada com um significado baseado no sentido comum da linguagem
falada e escrita do cotidiano. Por exemplo, deficiência, incapacidade e limitação são
frequentemente utilizadas com o mesmo significado nos contextos cotidianos,
embora cada termo tenha seu significado específico.
Ao responder “é apresentar, por meio congênito ou adquirido, uma
incapacidade ou alteração que afete ou prejudique o funcionamento de algum
segmento corporal”, o aluno G.C.7 pensou na alteração da função do corpo, mas
associou a incapacidade como causa da alteração do segmento corporal e não o
contrário.
A questão social foi mencionada por G.C.8 “é uma condição que leva o
indivíduo a uma desvantagem funcional, onde seus direitos e responsabilidades
passam a ser direcionados para as suas necessidades”. Foi o único aluno que levou
em conta os fatores contextuais que envolvem a questão da deficiência (fatores
ambientais e pessoais). Não especificou bem que ‘condição’ leva à desvantagem
funcional, poderia ter incluído na resposta a mudança na estrutura e na função do
corpo resultando em comprometimento na capacidade e desempenho.
O aluno G.C.9 define deficiência como “uma alteração física que pode
dificultar o desempenho de uma função”. A funcionalidade de uma pessoa está
diretamente ligada à relação entre a condição de saúde e os fatores contextuais (ex:
fatores ambientais e pessoais). Há uma interação dinâmica entre estas entidades:
uma intervenção em um elemento pode, potencialmente, modificar um ou vários
outros elementos. Deve ser levado em conta que o comprometimento da mobilidade
está relacionado com a limitação de atividades e restrição de participação, sem
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necessariamente a presença da deficiência física. Ex: gestantes e idosos.
O termo ‘imobilidade’ também esteve presente em uma das respostas, como
escreveu G.C.10: “toda ou qualquer imobilidade que traga perda da funcionalidade
motora, sendo uma perda total ou parcial da mobilidade de um ou mais membros”.
Imobilidade é derivada da palavra imóvel, que nos dá a ideia de algo sem
movimento, parado, imoto. Associou também deficiência física com alteração na
funcionalidade motora. Ignorou a possibilidade de se ter amputações ou ostomias
(duas formas de deficiência física) sem, necessariamente, a presença da perda da
mobilidade.
Pode-se perceber que todos incluíram em suas respostas palavras com
sentido negativo, tais como: incapacidade, prejudicial, lesão, interrupção, limitação,
limitação motora, comprometimento, imobilidade, desvantagem, desvantagem
funcional, perda da funcionalidade, impedimento e alteração física. O grupo
considera a deficiência na estrutura/função corporal, analisada pela ótica das
limitações de atividades e restrições da participação, como fator gerador de
incapacidade e alguns consideram a deficiência como sendo a própria incapacidade.
Além disto, os alunos demonstram ainda confusão conceitual entre deficiência
motora e deficiência física. A deficiência motora é uma variedade de condições que
afetam o indivíduo em termos de mobilidade, de coordenação motora geral e de fala,
como decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas e está
inserida na categoria de deficiência física. A deficiência física é mais ampla, além
dos aspectos citados, também inclui ostomias e amputações sem, necessariamente,
comprometer a função motora.
É preciso que haja

mudança na associação da deficiência como

consequência desfavorável das alterações físicas para uma abordagem que priorize
a funcionalidade como um componente da saúde e considera o ambiente como
facilitador ou como barreira para o desempenho de ações e tarefas.
Ainda fazendo parte da primeira questão, os alunos foram questionados
quanto às formas de apresentação da deficiência física. A tabela abaixo mostra
todas as unidades de registro presentes nas respostas:
Tabela 4. UR da primeira questão – formas de deficiência física (G.C.)
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Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram:
congênita e adquirida.

De acordo com a legislação brasileira, o Decreto nº 3.298/99 traz a definição
de deficiência, define com mais detalhes as diversas deficiências e acrescenta que a
deficiência física apresenta-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com
deformidade congênita ou adquirida.
As unidades de registro que apareceram com mais frequência foram
congênita e adquirida. Porém, estas fazem associação apenas com o momento em
que a deficiência surgiu (antes ou após o nascimento) e não como as formas
apresentadas de deficiência física.
Em menor frequência, mas os alunos mencionaram corretamente a
amputação, tetraplegia, paraplegia e hemiplegia. Nenhum aluno mencionou a
paraparesia,

monoplegia,

monoparesia,

tetraparesia,

triplegia,

triparesia,

hemiparesia, ostomia ou membros com deformidade.
Outros alunos mencionaram a etiologia da deficiência como sendo a forma
dela apresentar-se. Exemplo: lesão medular, traumas cranianos e doença
neurológica.
Conceituação de deficiência física adquirida
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A segunda questão –“o que é deficiência física adquirida?”- faz referência ao
conhecimento do profissional fisioterapeuta pós-graduando sobre a deficiência física
que surgiu ao longo da vida.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nas
respostas:

52

Tabela 5. UR da segunda questão – deficiência física adquirida (G.C.)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram: ‘passar
a ter após evento’ e ‘nasce sem’.

Todos demonstraram entendimento satisfatório de que a deficiência adquirida
é aquela que ocorre depois de um mês do nascimento, ou seja, as pessoas ‘nascem
sem’ a deficiência e a mesma surge ao longo da vida ‘após algum evento’ que mude
a condição física da pessoa. Para G.C.2: “a pessoa não tinha deficiência prévia e por
algum motivo a desenvolve”; G.C.3: “deficiência na qual o indivíduo nasce sem e
adquire no decorrer da vida”; G.C.5: “o indivíduo não nasce com ela, adquire após
uma determinada situação”; e G.C.9: “é aquela desenvolvida em algum momento
depois do nascimento”.
É fundamental que o profissional de saúde esteja atento ao fato de que está
lidando com alguém que está passando por uma fase crítica na UTI e em condições
extremamente instáveis. Por vezes, os pacientes recebem alta hospitalar
apresentando algum grau de deficiência. As deficiências físicas adquiridas na vida
adulta podem ocasionar prejuízos à sociedade (redução da produção no trabalho,

53

custos ao sistema de saúde e previdenciário) e ao indivíduo (financeiros, familiares,
de locomoção e profissionais), tendo como principais causas as doenças
cerebrovasculares e os traumas (em suas variadas formas). (MARIN; QUEIRÓZ,
2000).
Todo o apoio é essencial em uma fase em que a pessoa com deficiência
recém-adquirida se depara com uma realidade diferente e de maneira tão repentina,
pois não nasceu com a deficiência e era “um indivíduo previamente saudável
fisicamente...” (G.C.6), mas terá que lidar com uma nova condição que pode trazer
conflitos para ele mesmo e com os outros, que por fim se conjuga tudo na pessoa
com deficiência.
Para aqueles que “passam a ter algum déficit na fase adulta após algum
evento...” (G.C.4), ou seja, que adquirem a deficiência depois de socializados,
pressupõem-se que já houve tempo e condições suficientes para a aquisição de
certos preconceitos com relação às pessoas com algum tipo de deficiência. É
preciso um esforço emocional e o uso de mecanismos de enfrentamento para
superá-los, pois o indivíduo verá a si próprio como costumava ver o outro. A maior
dificuldade, contudo, será a adaptação à nova condição, processo que requer
grande responsabilidade, ainda, por parte da família e dos profissionais, além é
claro, da própria pessoa com deficiência, sujeito implicado e protagonista de sua
própria história (MACEDO, 2008).
A “pessoa não apresentava deficiência até que é acometida por algo e passa
a

apresentá-la...” (G.C.7) sofre uma mudança abrupta em imagem corporal. Ele se

vê de um dia para o outro, com a imagem corporal alterada, e em vista disso precisa
reestruturá-la. O seu processo de desenvolvimento inclui tarefas difíceis como a de
incorporar a cadeira de rodas a sua imagem e a tarefa de aprender a interagir com
as imagens corporais de pessoas sem deficiência física. Sua construção deve
respeitar essa nova condição.
A personalidade anterior ao trauma também exerce uma grande influência nas
reações apresentadas frente à deficiência. Nesse sentido, o profissional deve
compreender que este aspecto está relacionado com o significado que cada pessoa
carrega sobre o seu corpo. Os sentimentos estabelecidos com o corpo certamente
influenciam nas reações da pessoa frente a um trauma corporal ou a “algum evento
que incapacite a realização das funções normais do dia a dia” (G.C.10).
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O modo como a pessoa com “deficiência obtida através do meio ambiente
onde habita” (G.C.8) incorpora sua nova condição é único, dependente dos valores e
conceitos formados durante sua história de vida. Porém, a pessoa com deficiência
física

pode,

durante

esse

processo,

apresentar

algumas

tendências

comportamentais em comum, tais como a depressão e ansiedade (BEEKEN, 1978).
Nesse sentido compreende-se depressão como um episódio onde a pessoa
encontra-se com humor diminuído, redução da energia e diminuição nas atividades.
Sua capacidade de diversão, interesse e concentração encontra-se reduzida, bem
como é comum a queixa de cansaço após qualquer esforço mínimo. Com relação à
ansiedade esta diz respeito a sintomas variáveis, mas que em geral incluem
nervosismo persistente, tensão muscular e palpitações (OMS, 2000).
Os profissionais devem saber reconhecer os comportamentos e entender que
a condição emocional do paciente com deficiência, considerada como “algo que com
o tempo se adquire” (G.C.1), influencia diretamente sua motivação e adesão à
terapia proposta. Além disto, em muitos casos, observa-se também a presença de
agressividade, comportamento que se mostra presente como um mecanismo de
defesa perante o tratamento estigmatizante de desvalorização que pode receber do
meio social, ou quando adianta-se à rejeição que imagina que irá sofrer, e projeta
agredindo antes (MACEDO, 2008).
Na fase de negação, a pessoa começa a perceber sua condição, porém de
forma distorcida com tendência a negar sua lesão. Costuma agir de forma passiva
aos tratamentos e indicações médicas, o que pode ser traduzida pela apatia que
muitos apresentam durante sua internação na UTI.
Para Shontz (1990), as reações negativas com relação ao trauma não podem
ser generalizadas, ou seja, o impacto da deficiência não é sempre negativo. A
pessoa com deficiência física pode encarar a deficiência como algo positivo em sua
vida. Gorman, Kennedy e Hamilton (1998), afirmam que estes podem descrever-se
como sendo mais compreensivos e populares. A presença de sentimentos positivos
colabora para que a pessoa com deficiência apresente uma boa imagem corporal de
si mesmo, aliada à presença de bons níveis de autoconceito e autoestima.
Verifica-se que uma maior integração poderia ser favorecida por meio de
atividades que objetivassem resgatar, nas pessoas com deficiência, sentimentos
positivos de dignidade e autoestima. Assim, a fisioterapia utiliza-se da prática de
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exercícios corporais, que pode se constituir em um momento privilegiado de
estimulação e percepção das potencialidades do ser humano, servindo como
estímulo para integrar os aspectos constitucionais da autoimagem.

Nesse

entendimento, a prática não necessita valorizar demasiadamente os aspectos
técnicos,

mas

servir

como

um

estimulador

da

autoimagem

da

pessoa,

proporcionando reconhecimento social por meio das mudanças de comportamento,
gerados pela experiência de conseguir superar dificuldades. Entende-se que a
pessoa com deficiência física parece obter benefícios em suas capacidades
funcionais, fato que pode otimizar sua percepção relacionada a autoimagem,
favorecer relações interpessoais e contribuir para uma construção ou até mesmo a
modificação positiva de sua autoimagem (MACEDO, 2008).
A deficiência é apenas mais uma característica de quem a tem. Apesar de
exercer influência sobre os indivíduos, outros aspectos relativos à personalidade são
preponderantes na sua forma de enfrentar o mundo. O convívio social tem influência
sobre a construção e a manutenção das crenças e atitudes e, assim, o tratamento
recebido durante o período de internação na UTI pode ser um fator colaborador para
a construção de uma nova imagem que o indivíduo faz da realidade.
Atendimento humanizado
Na

terceira

questão

–“o

que

você

entende

por

atendimento

técnico/humanizado ao paciente com deficiência física adquirida na UTI?”- o intuito
foi averiguar o que o fisioterapeuta pós-graduando considera como atendimento
humanizado ao paciente com deficiência física adquirida.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nesta
resposta:
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Tabela 6. UR da terceira questão – atendimento humanizado (G.C.)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram:
abordagem biopsicossocial, respeito e qualidade de vida.

A abordagem biopsicossocial mencionada na maioria dos questionários,
busca integrar a investigação sociológica com a ciência biológica como uma base
para desenvolver um entendimento relacional e não dualístico do corpo. No caso
específico da funcionalidade humana, essa abordagem rejeita a tentativa de
separação dos componentes biológico, psicológico e social.
Segundo Silva e Silveira (2011), o ressignificar da humanização faz-se
necessário no sentido de qualificar o atendimento terapêutico, promover a satisfação
do profissional e do paciente, além de conscientizar o profissional da saúde, em
especial o fisioterapeuta, para que reconheça o paciente como um sujeito e não
como um simples objeto de sua atenção. Cada pessoa deve ser vista de maneira
holística, levando-se em consideração vários aspectos de sua vida: contexto social,
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econômico, cultural, familiar, espiritual, através do compromisso político, técnico,
ético para com a comunidade e as pessoas. Então, humanizar a assistência na UTI
significa cuidar do paciente como um todo, englobando o contexto familiar e social.
Esta prática deve levar em consideração as esperanças, os aspectos culturais e as
preocupações de cada um, além de incorporar os valores e princípios éticos do
Programa Nacional de Humanização Hospitalar: valorização da vida; compromisso
com a qualidade do trabalho; valorização dos profissionais e educação permanente;
valorização da subjetividade das pessoas; fortalecimento do trabalho em equipe;
estímulo à participação, autonomia e responsabilidade; e promoção de ambiência
acolhedora (BRASIL, 2001).
O aluno G.C.1 define o atendimento humanizado como sendo “um
atendimento global ao paciente”, porém logo demonstra sua formação fragmentada
quando completa a frase “atuando na principal queixa do paciente ou minimizando
suas complicações”.
A valorização da subjetividade dos pacientes e compromisso com a qualidade
do serviço prestado também foram mencionados por G.C.2: “ofertar o melhor
conforto e, realizar dentro do possível, os desejos do próprio paciente; também
otimizar qualidade de vida e trabalhar dentro de suas limitações as atividades
funcionais”.
Humanizar a prática obedece a um conjunto de medidas que engloba o
ambiente físico, o cuidado dos pacientes e seus familiares e as relações entre a
equipe de saúde (MORTON et al., 2007). Estas intervenções visam, sobretudo
tornar efetiva a assistência ao indivíduo criticamente doente, considerando-o como
um todo bio-psico-socio-espiritual. Este conceito foi lembrado por G.C.3: “é um
atendimento de forma integral ao paciente, lembrando do seu físico, psíquico e
social” e por G.C.8: “entender que o paciente é um indivíduo que possui vontades,
medos, inseguranças e saber abordá-lo de forma que contemple sua condição
biopsicosocial”. O aluno G.C.4 também demonstrou preocupação em “entender e
compreender as limitações tanto motoras quanto psíquicas que o paciente adquire”.
A humanização requer a implementação de um processo interdisciplinar
reflexivo acerca dos princípios e valores que regem a prática de diferentes
profissionais de saúde em busca da sua dimensão ética. Falar em humanização, no
ambiente hospitalar, pressupõe, além de um tratamento digno, solidário e acolhedor
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por parte dos trabalhadores ao seu principal alvo de trabalho – o doente/ser
fragilizado – uma nova postura ética e relacional que permeie todas as atividades
profissionais e processos de trabalho institucionais. Logo, humanização significa
considerar a essência do ser humano, o respeito à individualidade e às diferenças
profissionais, bem como a necessidade da construção de um espaço concreto nas
instituições de saúde o qual legitime o aspecto humano de todas as pessoas
envolvidas na assistência. Este conceito foi bem expresso por G.C.5 “visa o bem
estar geral do paciente, como um todo. Depende da integração da equipe
multidisciplinar. A fisioterapia fica relacionada diretamente com a reabilitação, mas
interdepende de todas as outras especialidades”.
A humanização se fundamenta no respeito e valorização da pessoa humana,
e constitui um processo que visa à transformação da cultura institucional por meio da
construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção
à saúde. O tratamento respeitoso ao paciente com deficiência física adquirida
recentemente também foi lembrado, como escreveu G.C.6 “um atendimento que
busque a recuperação do paciente de forma confortável, respeitosa. O paciente
deve ser esclarecido sobre procedimentos e condições”.
Outro ponto que foi mencionado em uma resposta foi a questão da
humanização e tecnologia do cuidado na assistência à saúde. A tecnologia, que é
determinante para aumentar a sobrevida humana e para a diminuição drástica do
sofrimento devido aos males que acometem a saúde, tornou-se um intermediário
que afasta os profissionais do contato mais próximo e mais demorado com o
paciente, não só porque agiliza o atendimento e aumenta a produtividade contada
em números, mas também porque fascina e captura o interesse dos profissionais da
saúde. Os pacientes passam, então, à condição de objetos de estudo e manipulação
na construção do saber e da prática “científica”. O aluno G.C.7 entende que “não há
comunhão entre técnica e atendimento humanizado. Técnica se refere à
aprendizagem e realização de algo condicionado, automatizado. Já humanizado,
que é tão difícil de ser alcançado, é aquele atendimento em que você literalmente se
coloca no lugar do outro, demonstrando compreensão pelos seus medos, dores e
respeitando seu espaço como pessoa e não como um corpo a receber técnicas para
cura”.
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Porém, existem pessoas que acreditam que a união entre técnica e
atendimento humanizado seja possível, como comprova G.C.9: “o atendimento que
associa os métodos e técnicas fisioterapêuticas ao bem estar do paciente, buscando
tratá-lo como um todo (ser humano) e não em segmentos”.
Sensibilizar a equipe internamente, criar vínculos de coesão e convicção entre
os integrantes e favorecer uma relação de respeito consigo mesmo e com o outro,
ou seja, humanizar as relações entre os membros da própria equipe constituiu-se
em um pressuposto vital para mobilizar a coletividade a partir de cada profissional. O
aluno G.C.10 pensou nisto quando escreveu: “a parte da humanização no
atendimento se dá em nós, fisioterapeutas....”.
A esse respeito, Rolim (2003) afirma que só pode dispensar cuidado
humanizado quem olha com frequência para si mesmo e se questiona sobre respeito
mútuo, sobre como anda o relacionamento familiar, se aceita as diferenças e se é
bom ouvinte, procurando responder a si mesmo como se sente e como está.
O profissional deve cuidar de seu próprio corpo. Isso implica em cuidar da
vida que o anima, cuidar do conjunto das relações com a realidade circundante,
relações essas que passam pela higiene, pela alimentação, pelo ar que se respira,
pela forma como se veste, pela maneira como se organiza a própria casa e se porta
dentro de um determinado espaço ecológico. “Cuidar do corpo significa a busca de
assimilação criativa de tudo o que pode ocorrer na vida, compromissos e trabalhos,
encontros significativos e crises existenciais, sucessos e fracassos, saúde e
sofrimento” (BOFF, 1999, p. 145).
Resumindo, é necessário que quem se proponha a cuidar de alguém tenha
um momento consigo mesmo, mergulhe em um processo intrapessoal para o seu
autoconhecimento e avaliação de suas ações e reconhecimento de suas próprias
necessidades. Somente assim o indivíduo poderá se transformar mais e mais em
pessoa amadurecida, autônoma, sábia e plenamente feliz, capaz de oferecer um
atendimento humanizado ao outro ser fragilizado.
Trabalho interdisciplinar
A

quarta

questão

–“o

que

você

entende

por

trabalho

interdisciplinar/humanizado entre os profissionais que atuam em UTI em benefício
do paciente?” – procura investigar como os fisioterapeutas pós-graduandos
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percebem o trabalho interdisciplinar entre os profissionais que atuam em UTI em
benefício dos pacientes.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nas respostas:
Tabela 7: UR da quarta questão – trabalho interdisciplinar (G.C.)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: valorizam
o trabalho em equipe, a definição da melhor conduta para o paciente e a
comunicação entre os profissionais.

Para promover a saúde, o profissional deve conhecer a pessoa a quem é
prestado o cuidado, incluindo os aspectos variados de sua cultura. O atendimento às
pessoas com deficiência física recém-adquirida requer uma equipe multiprofissional
e trabalho interdisciplinar.
Os alunos consideraram o trabalho interdisciplinar diretamente ligado ao
trabalho em equipe. Para Pinho (2006), os pontos cruciais que estão na base de
formação de qualquer equipe podem ser identificados como: desempenho coletivo,
responsabilidade coletiva, tomada de decisão coletiva e uso de habilidades e
conhecimentos complementares. Ainda complementa que, em contrapartida, nas
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equipes de saúde, “verifica-se a existência de situações específicas no setor, que
impactam sua estrutura, tais como: dominância de um discurso particular, resultando
na exclusão de outro e falta de confiança interprofissional resultante de relações de
poder entre as profissões” (PINHO, 2006, p.71).
Em suas falas, os alunos demonstraram profunda necessidade de participar
das tomadas de decisões e fortalecer o sentimento de fazer parte de um conjunto,
que é a equipe. Para G.C.2, o trabalho interdisciplinar ocorre “quando a equipe
decide junto, cada um expressando seu ponto de vista de acordo com sua profissão
para o melhor para o paciente”; para G.C.8 “respeitar as outras profissões e o que
compete a cada profissão, e com isso ter um diálogo que visa prioritariamente a
qualidade do atendimento”; e para G.C.9 “o atendimento passa sempre por
discussões com toda a equipe, todos expõem suas opiniões sobre a melhor conduta
a ser tomada naquele momento”
Os diferentes profissionais de saúde envolvidos no cuidar das pessoas com
deficiência recém adquirida devem perceber que os saberes são inacabados e
incompletos. Para que se consiga a construção de novos conhecimentos, é preciso
remover dos limites de cada saber.
Para Hoga (2004), a assistência demanda participação interdisciplinar, uma
vez que nenhuma categoria profissional sozinha consegue contemplar a totalidade
humana na vivência do processo saúde-doença. Assim, atitudes hegemônicas de
uma determinada classe profissional sobre as demais ou em relação ao conjunto
contradizem os princípios de humanização da assistência em saúde. G.C.10 aponta
a “união entre todos os profissionais da saúde, buscando em conjunto o melhor para
o paciente”.
A conduta ideal a ser aplicada ao paciente pode ser conseguida quando
todas as categorias profissionais de saúde são orientadas dentro de uma linha de
cuidado integral, aprendem a conhecer melhor o assistido e tendem a adquirir uma
visão ampliada da pessoa, isto é, não focada apenas em sinais e sintomas, onde o
ser humano parece fragmentado. Nesse sentido, valorizam-se mais a subjetividade
e as experiências de vida de cada um (GIORDANI, 2008). O aluno G.C.3 lembrou
que “a equipe deve trabalhar de forma que os profissionais conheçam o paciente
como um todo, não em fragmentos” e G.C.4 “equipe trabalha em conjunto no manejo
da dor, conforto e respeito para com o paciente”.
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Cada pessoa representa uma história, uma vivência, e tem uma forma de
encarar a saúde e a doença, requer um grau de acolhimento e atenção maior e,
nesse caso, conhecimento requerido permeia diversas áreas do saber. O paciente é
biológico, social, psicológico e espiritual, de maneira única e indivisível, devendo ser
tratado em todas estas esferas. E é fundamental que o profissional saiba que a
desorganização em uma delas provoca alteração em todas as outras.
Muitos profissionais de

saúde

recebem

conteúdos acadêmicos

que

contribuem para que essa visão holística se estabeleça, entretanto, o modelo
curativista, centrado na doença, ainda possui forte peso na formação superior na
área da saúde, refletindo sobre o atendimento aos pacientes. Isso porque até a
década de 80, o modelo de assistência à saúde no país era centrado no
atendimento curativo, especializado, individual, tendo o hospital como principal
espaço para as ações de saúde (GIORDANI, 2008).
A construção de uma nova prática no espaço interdisciplinar torna-se
necessária, norteada por princípios éticos e humanitários, sendo desenvolvida,
basicamente, através do processo dialógico e reflexivo.
Nas relações de trabalho, bem como em todas as relações que o ser humano
estabelece, não existe humanização sem a comunicação eficiente e eficaz. A
comunicação, no contexto da humanização e da interdisciplinaridade, não é
diferente; ela pressupõe uma relação “com” o outro, em vez de “para” o outro, o que
representa a soma das expressões verbais e não-verbais. A ‘comunicação entre os
profissionais’ foi considerada, pelos alunos G.C.5 e G.C.6, respectivamente, como
algo fundamental para a prática interdisciplinar: “profissionais comunicando-se entre
si para o bem estar geral do paciente” e “um trabalho onde toda a equipe se esforça
e se comunica, discutindo e decidindo a melhor conduta para o paciente”.
A necessidade das reuniões em equipe também surgiu nas respostas dos
questionários, onde se põem em questão as relações pessoais, profissionais, as
condutas, as convicções, adaptando-se a uma melhor maneira de se tratar o
paciente.
Também é um espaço para elaboração da angústia gerada aos profissionais
pelo enfrentamento da nova condição do paciente. Assim, sentem que a relação
com o paciente pode deixar de ser conflitante e se faz possível que se acompanhe
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de fato e de perto a evolução total do mesmo, sem o sentimento de onipotência tão
frequentemente encontrado.
Os profissionais devem deixar claro para o paciente o reconhecimento da
necessidade da realização de alguns procedimentos técnicos, que muitas vezes são
desconfortáveis e necessários para que seja feita a manutenção da vida. A equipe
deve trabalhar em conjunto no sentido de oferecer serviço de ótima qualidade aos
pacientes.
Um aluno (G.C.7) considerou o trabalho interdisciplinar como “outra lenda da
humanização”, onde todos sabem o que é importante fazer, mas ficam apenas no
discurso, por algum motivo não conseguem concretizar de fato em suas práticas
toda a teoria aprendida e complementa que o trabalho interdisciplinar é “aquele em
que há real integração entre a equipe multiprofissional. Nesta, ocorre a discussão e
escolha de intervenção levando em conta a opinião e respeitando a conduta de
todos”.
O grande desafio imposto pela interdisciplinaridade é a necessidade de uma
mudança de atitude que possibilite ao indivíduo conhecer realmente os limites do
seu saber para que ele consiga acolher contribuições de outras disciplinas. É
esperado do profissional que ele consiga, através da comunicação, discutir a
conduta mais apropriada para o paciente e fortalecer o trabalho em equipe.
Formas de proporcionar atendimento humanizado
A quinta questão –“quais mecanismos você utiliza para proporcionar
atendimento humanizado à pessoa com deficiência recém-adquirida?”- procurou
investigar como os alunos proporcionam atendimento humanizado em sua prática
profissional.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
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Tabela 8. UR da quinta questão – formas de proporcionar atendimento humanizado (G.C.)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram:
aplicação

de

técnicas

fisioterápicas

associadas

conversa/explicação/orientações ao paciente:

A visão tecnicista continua influenciando a formação dos profissionais de
saúde, com o paciente sendo visto como objeto e não como um sujeito da ação
dos profissionais de saúde; as ações são centradas no seu corpo, no órgão
afetado. Isto fortalece a ideia que, na área da saúde, é necessário integrar, na
formação de seus profissionais, uma formação humanística (SILVA; SILVEIRA,
2011).
G.C.1 mencionou que “através de recursos fisioterapêuticos” consegue
proporcionar atendimento humanizado, bem como G.C.2 com a “mobilização
precoce, atender os desejos do paciente dentro do possível e promover qualidade
de vida”.
Como foi mencionado no Manual do PNHAH, quanto menor for a integração,
a comunicação, o vínculo e o reconhecimento mútuo entre profissionais da

à
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instituição e dos usuários para com eles, entre equipes de profissionais e gestores,
menor será a possibilidade de eficácia no atendimento das pessoas. O aluno
G.C.8 conseguiu unir a habilidade técnica com comunicação e vínculo com a
família

“técnicas

próprias

da

profissão,

comunicação

com

a

equipe

multiprofissional, orientações ao paciente e aos familiares”. Nesse sentido, o
capital humano é de vital importância na construção de abordagens que valorizam
a pessoa do outro, permitindo-lhe interagir, dialogar, expor suas expectativas e
emoções, e não apenas ser um simples depositário de informações e imposições,
ser apenas mais um paciente (GIORDANI, 2008).
Humanizar o atendimento não é apenas chamar o paciente pelo nome, mas
é compreender os medos, angústias e incertezas, é dar apoio e atenção
permanente ao paciente, assim como relatou G.C.3 “procuro sempre atender o
doente como se fosse um familiar, dando todo respeito e carinho que ele
merece...”. Humanizar também é, além do atendimento fraterno e humano,
procurar aperfeiçoar os conhecimentos continuadamente. É valorizar, no sentido
antropológico e emocional, todos elementos implicados na assistência. Na
realidade, a humanização do atendimento, seja em saúde ou não, deve valorizar o
respeito afetivo ao outro, deve prestigiar a melhoria na vida de relação entre as
pessoas em geral. Antes do atendimento, G.C.4 procura “explicar para o paciente
o procedimento a ser realizado, que na maioria das vezes é desconfortável...”
A humanização do cuidado consiste em um processo que perpassa as
relações interpessoais a todo o momento, durante cada tentativa ou efetiva
comunicação e resolução de problemas. Diga-se de passagem, que, para
estabelecer um tratamento, a comunicação é tão relevante quanto mostrar-se cordial
e disponível para o paciente e seus familiares, ou apresentar-se bem pessoalmente.
G.C. 9 valorizou a comunicação com o paciente: “além das técnicas realizadas para
melhorar a deficiência, é necessário explicá-la de forma clara, bem como as
possíveis dificuldades, somadas a orientações e provável evolução”, já G.C.8
mencionou a “comunicação com a equipe interdisciplinar, proporcionar momentos
que amenizam o sofrimento do paciente”.
De modo geral, nas relações interpessoais, a comunicação não se restringe
às palavras emitidas, mas em saúde se deve atribuir elevada relevância aos gestos,
às expressões corporais, olhares, timbres e tonalidades de voz. Isso porque a
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percepção da pessoa enferma tende a ser mais refinada no que tange ao contato
não-verbal, o que é frequentemente desconsiderado por muito profissionais da
saúde (GIORDANI, 2008). A preocupação com a aplicação da técnica associada à
colaboração de outros membros da equipe foi pontuada por G.C.6 em
“movimentação articular, conversa, solicitação de ajuda da equipe para realizar
algum procedimento”.
Entre os tópicos importantes na humanização do atendimento em saúde,
alguns foram mencionados em menor frequência: o interesse e competência na
profissão, o favorecimento de facilidades para que a vida do paciente e/ou de
seus familiares seja melhor, evitar aborrecimentos e constrangimentos e, por fim
o respeito aos horários de atendimento, como lembrou G.C.7: “tento atender às
solicitações destes pacientes, fornecendo algum apoio psicológico em conversas e
respeitar os horários de atendimento...”.
G.C.10, em sua prática, tenta mostrar ao paciente “que mesmo com a
deficiência é possível ter uma vida normal, readaptando as suas funções com sua
nova realidade”.
O proporcionar atendimento humanizado é um desafio a ser enfrentado por
todos os profissionais da saúde em sua prática diária. Cabe ressaltar que a relação
entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida é facilitada quando este
reconhece seus sentimentos frente a ela, visto que as emoções estão sempre
presentes nesta interação. Desta forma, os profissionais da saúde, estando ainda
mais qualificados, são recursos valiosos para o entendimento da totalidade da
pessoa que adquiriu deficiência física recentemente.
Participação em encontros temáticos
Na sexta questão, questão fechada, todos os participantes responderam SIM
quando foram questionados se a participação em encontros temáticos envolvendo
os assuntos abordados teria aperfeiçoado mais prontamente sua atuação
técnico/humanizada.
Aprofundamento de conhecimentos
Na sétima questão, questão fechada, metade dos alunos respondeu que
aprofundou conhecimento a respeito do assunto em congressos, pesquisa, leitura de

67

artigos/livros de ética, discussão com colegas de equipe e observação dos
profissionais durante rotina e conduta. Os outros não aprofundaram conhecimento
durante a especialização.
O fisioterapeuta deve conhecer as propostas que podem colaborar para um
atendimento terapêutico mais humanizado, além de ficar atento aos principais
temores dos pacientes e seus familiares, ajudando a enfrentá-los e superá-los
(SANTANA, 2011). Porém, também é fundamental o constante desenvolvimento,
aprimoramento e atualização pessoal e profissional, através da realização de cursos,
simpósios, palestras, participação em eventos políticos da profissão, troca de
experiência entre os diferentes profissionais e maior desenvolvimento e rigor
científico para as práticas terapêuticas.
4.4 Respostas do grupo iniciante antes dos encontros temáticos (questionário
B):
Conceituação da deficiência física
A primeira questão - “o que é deficiência física?” - buscou investigar qual o
conceito teórico que os alunos no início da especialização têm em relação à
deficiência física.
A tabela abaixo mostra todas as unidades de registro encontradas nas
respostas, inclusive as que surgiram com menor frequência.
Tabela 9. UR da primeira questão – conceito de deficiência física (G.I.-pré= grupo iniciante antes dos
encontros temáticos)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram:
funcionalidade, alteração em membros e incapacidade.
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Para G.I.pré-1, deficiência física é definida “quando há uma paresia ou
parestesia em um ou mais membros que interfira na livre deambulação ou
mobilização”. O termo paresia é utilizado quando o movimento está apenas limitado
ou fraco. O termo paresia vem do grego PARESIS e significa relaxamento,
debilidade. Nos casos de paresias, a motilidade se apresenta apenas em um padrão
abaixo do normal, no que se refere à força muscular, precisão do movimento,
amplitude do movimento e a resistência muscular localizada, ou seja, refere-se a um
comprometimento parcial do membro. Já a parestesia refere-se às sensações
cutâneas subjetivas que são vivenciadas espontaneamente na ausência de
estimulação. O aluno considerou a paresia ou a parestesia dos membros como
fatores que podem comprometer de alguma forma o deslocamento e o movimento
da pessoa com deficiência física; fez associação direta da deficiência física com a
alteração em membros. Desconsiderou a possibilidade de se ter deficiência física
sem ter, necessariamente, comprometimento na mobilidade, como no caso das
ostomias e amputações.
O aluno G.I.pré-5 também fez a associação da deficiência física com
comprometimento motor quando definiu deficiência física como sendo “alteração
motora ou déficit motor” e ignorou a deficiência que é adquirida ao longo da vida,
quando completou a frase com “proveniente de uma má-formação”. Considerou
apenas a deficiência física que pode ser congênita, ou seja, aquela que teve sua
origem durante período embrionário.
As alterações neurológicas ou motoras também foram apontadas como
causadoras de limitações funcionais. Ao definir deficiência física como “alteração em
algum órgão ou sistema que acarrete limitações funcionais ao portador dessa
deficiência (alteração neurológica ou motora)”, o aluno G.I.pré-3 incluiu todos os
outros tipos de deficiências dentro da deficiência física. A expressão ‘alteração em
algum órgão ou sistema’ é amplo, pode incluir lesão que gere outras formas de
deficiências, tais como: auditiva, visual, mental e múltiplas.
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De acordo com a CIF (OMS, 2003), o termo deficiência corresponde à
alterações nas funções ou estruturas corporais, ou seja, no nível do corpo, enquanto
incapacidade seria

bem mais abrangente, incluindo deficiências, limitações das

atividades e restrições à participação, indicando os aspectos negativos da interação
entre um indivíduo com uma determinada condição de saúde e seus fatores
contextuais – fatores ambientais ou pessoais.
A incapacidade pode estar presente entre as diversas manifestações de uma
condição desfavorável de saúde, como: prejuízos nas funções do corpo, dificuldades
no desempenho de atividades cotidianas e desvantagens na interação do indivíduo
com a sociedade, como foi expresso pelo aluno G.I.pré-7 “é a incapacidade do
paciente em realizar as atividades de vida diária, por déficit na função motora ou
neurológica”.
A ideia de incapacidade relacionada diretamente ao componente motor, sem
levar em consideração o aspecto social, também esteve presente em algumas
respostas, como no caso do aluno G.I.pré-6 “paciente com alguma incapacidade
motora, associada ou não à visual ou auditiva, etc” e do aluno G.I.pré-8
“incapacidade de movimentar parcialmente ou totalmente os membros ou outras
partes do corpo”. O conceito de deficiência não pode ser confundido com o de
incapacidade.
A funcionalidade engloba todas as funções do corpo e a capacidade do
indivíduo de realizar atividades e tarefas relevantes da rotina diária, bem como sua
participação na sociedade, o que está diretamente relacionada com boa qualidade
de vida.
A funcionalidade foi mencionada por G.I.pré-2, que definiu deficiência física
como sendo “sequelas ou deformidades que prejudicam a funcionalidade e
qualidade de vida do indivíduo” e por G.I.pré-9: “perda da funcionalidade de um
órgão ou parte do corpo”.
Dentro da funcionalidade, alguns alunos levaram em consideração apenas as
funções do corpo, como por exemplo: G.I.pré-4 mencionou “acometimento que pode
alterar alguma função do indivíduo”, poderia ter especificado função física e G.I.pré10 “perda de função por alterações dos sistemas biológicos. Deficiência auditiva,
visual, motora, intelectual cognitiva...”
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Ainda fazendo parte da primeira questão, os alunos foram questionados
quanto às formas de apresentação da deficiência física. A tabela abaixo mostra
todas as unidades de registro presentes nas respostas:
Tabela 10. UR da primeira questão – formas de deficiência física (G.I.pré)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, cinco categorias se formaram:

Os alunos G.I.pré-2, G.I.pré-3, G.I.pré-5 e G.I.pré-8 não responderam esta
parte da questão, apenas definiram a deficiência física.
Em menor frequência, mas os alunos mencionaram corretamente a diplegia,
tetraplegia, e hemiplegia. Nenhum aluno mencionou a paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiparesia, ostomia ou
membros com deformidade.
Em geral, pode-se observar que os alunos demonstraram ter conhecimento
conceitual incompleto a respeito da deficiência física. Isto confirma a real
necessidade de se fazer a revisão e a ampliação do conceito estritamente biológico
que os fisioterapeutas pós-graduandos têm a respeito de deficiência, inclusive
incorporando a dimensão social da questão.
Conceituação de deficiência física adquirida
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A segunda questão –“o que é deficiência física adquirida?”- faz referência ao
conhecimento do profissional fisioterapeuta pós-graduando sobre a deficiência física
que surgiu ao longo da vida.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nas
respostas:
Tabela 11. UR da segunda questão – deficiência física adquirida (G.I.pré)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram:
consequência de doença e nasce sem.

Especificamente, sete entre dez dos alunos consideram a deficiência física
adquirida como aquela que surge em decorrência de uma doença, inclusive alguns
fizeram referência à pessoa na condição de ‘paciente’. Muitos profissionais de saúde
fazem associação direta entre deficiência e doença, talvez os próprios conteúdos
acadêmicos recebidos em sua formação contribuam para que esse processo se
estabeleça. Esta relação foi expressa claramente por G.I.pré-1 “quando ela surge
em decorrência/consequência de uma doença ou complicação”; por G.I.pré-2 “é
aquela com a qual não nasce com o paciente, ou seja, é adquirida ao longo da vida
depois de quadro patológico”; por G.I.pré-3 “é aquela deficiência que o paciente
passou a ter ao longo da vida por doença, não congênita”; por G.I.pré-5 “quando
uma patologia gera como consequência uma alteração ou déficit motor”; e por
G.I.pré-7 “ocorre quando o paciente desenvolve alguma patologia no sistema
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neuromuscular que compromete a função motora e neurológica ou por algum
trauma”.
A imobilidade também esteve presente como fator desencadeante de
deficiência, como citou G.I.pré-8: “é aquela adquirida após um longo período de
imobilidade, seja no leito ou após a utilização de uma órtese”, bem como “a perda da
função de órgão ou membros do corpo por falta de uso, por alguma patologia ou
impacto/choque externo”, lembrada por G.I.pré-9.
Pode-se observar que as falas dos alunos são resultado do modelo
curativista, centrado na doença, que ainda possui forte peso na formação superior
na área da saúde, refletindo sobre o atendimento aos pacientes.
É imprescindível ressaltar que a deficiência física que nos referimos neste
estudo vai além de uma “deficiência adquirida por algum evento em indivíduos
previamente sem alterações que comprometam sua funcionalidade” (G.I.pré-4), ela é
capaz de mudar completamente o estilo e dinâmica familiar.
Ainda internados na UTI, alguns pacientes demonstram preocupação em
relação à reorganização de sua vida pessoal. O processo de elaboração e
transformação a partir da experiência da deficiência física, o sentido que a pessoa
atribui a esta experiência e as reações que manifestará dependem de fatores
internos e externos, como o nível sócio-econômico, a disponibilidade ou não de
recursos e a cultura na qual se está inserido.

Pessoas que têm um nível

socioeconômico baixo não possuem muitos recursos disponíveis e que estão
inseridos em uma cultura voltada para a produção, costumam estar mais propensos
a perceberem-se como cidadãos incapazes e improdutivos, apresentando
dificuldade em acessar questões de ordem subjetiva e afetiva. Os fatores internos de
influência dizem respeito à estruturação psíquica, a padrões de comportamento
prévios à lesão, a características e traços pessoais necessários para o
enfrentamento da deficiência física (FECHIO et al., 2009).
Apesar de não ser possível traçar um perfil psicológico da pessoa com “a
deficiência decorrente de lesão independente de alterações da formação do feto”
(G.I.pré-10), estudos mostram características expressivas desta população, como:
dificuldade em perceber mudanças corporais, busca pela recuperação do que fora
perdido e aspectos sociais e profissionais pouco desenvolvidos. Além de reações
psicológicas,

como:

agressividade,

insegurança,

ansiedade,

impulsividade,
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isolamento social, desespero, sentimento de inferioridade, ambivalência, raiva, medo
e desesperança (MACEDO et al., 1995).
Lianza e Sposito (1994) apontam a deambulação como a primeira perda
notada pelo paciente após a lesão e a sua primeira questão feita ao médico,
inclusive um aluno fez associação direta entre deficiência física adquirida e “a
incapacidade de deambular que o paciente adquiriu em algum ambiente, seja na
adolescência, infância ou adulta” (G.I.pré-6).

Ainda segundo este autor, a

compreensão desta representação psíquica das ações motoras (andar, correr,
movimentar- se, comer, urinar e fazer sexo, por exemplo) pode ser feita através do
entendimento de que o corpo humano se apresenta como sendo a representação de
um organismo integrado pela funcionalidade e capacidade de gerar prazer e
gratificação. A deficiência física pode gerar comprometimento da função motora,
com mudanças de potencial funcional e grau de independência. Desta forma, a
dificuldade ou incapacidade para a realização de movimentos físicos poderá ser
percebida de forma muito negativa, caso a pessoa apresente dificuldade em
perceber outras capacidades, potenciais e alternativas através das quais possa
obter satisfação de suas necessidades e anseios.
Segundo Silva (2004), a comparação que o indivíduo faz de sua situação
antes e depois da aquisição da deficiência é inevitável. Geralmente há uma
percepção por parte destas pessoas de que as mudanças irão necessariamente
implicar em subtração de recursos corporais. Para este autor, as representações da
própria pessoa em relação a sua deficiência estão relacionadas com o sentido
atribuído, por ela e por seu meio social, à deficiência, previamente à sua condição
atual.
Principalmente nesta fase aguda, é importante que o profissional e o paciente
estabeleçam um contato de trocas e ajuda mútua. O atendimento humanizado tornase fundamental, já que o paciente frequentemente irá se deparar com algumas
limitações e a realização de muitas atividades passará então a requerer o auxílio ou
a supervisão do outro. Entretanto, o equilíbrio entre dependência e autonomia é
muito tênue e se confunde com frequência nas relações sociais. É importante que
familiares e amigos possam participar do processo de reabilitação, contribuindo para
a adaptação e o desenvolvimento da pessoa com deficiência física adquirida.
Atendimento humanizado
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Na

terceira

questão

–“o

que

você

entende

por

atendimento

técnico/humanizado ao paciente com deficiência física adquirida na UTI?”- o intuito
foi averiguar o que o fisioterapeuta pós-graduando considera como atendimento
humanizado ao paciente com deficiência física adquirida.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
Tabela 12. UR da terceira questão – atendimento humanizado (G.I.pré)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: a visão
técnica foi mencionada com mais frequência, seguida de recuperar ou minimizar
perdas e abordagem biopsicossocial.

Ao analisarmos as respostas do grupo intervenção antes dos encontros
temáticos, pudemos notar o restrito conhecimento acerca da humanização,
principalmente relativos ao conceito, como se observa: “conduta na tentativa de
reverter a deficiência e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente, visando
sempre a alta hospitalar mais precoce possível” (G.I.pré-9) e “o fisio deve sempre
preservar ou ganhar alguma função motora, de maneira que o paciente ao sair da
UTI tenha a independência necessária para realizar as atividades de vida diária;
respeitar a autonomia do paciente antes de qualquer conduta” (G.I.pré-7). Pode-se
observar que existe a ideia ilusória, muitas vezes, de reversão da deficiência com
aplicação de técnicas específicas.
Segundo Silva e Silveira (2011), o termo humanização tem sido empregado
constantemente no âmbito da saúde, como sendo a base de um amplo conjunto de
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iniciativas. Embora não possua uma definição mais clara, geralmente designa a
forma de assistência que valoriza a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico,
associada ao reconhecimento dos direitos do usuário, de sua subjetividade e cultura,
além do reconhecimento do profissional.
A humanização é entendida como valor, na medida em que resgata o respeito
à vida humana, abrangendo circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas,
presentes em todo relacionamento humano. Este valor é definido em função de seu
caráter

complementar

aos

aspectos

técnico-científicos,

que

privilegiam

a

objetividade, a generalidade, a causalidade e a especialização do saber: “é o
atendimento que atua no paciente como um todo, que vê o físico, emocional,
nutricional, etc. Prioriza o bem estar do paciente, respeitando-o e minimizando o
tempo de UTI através de técnicas e terapêuticas” (G.I.pré-6).
A humanização do cuidado consiste em um processo que perpassa as
relações interpessoais a todo o momento, durante cada tentativa ou efetiva
comunicação e resolução de problemas. Diga-se de passagem, que, para se
estabelecer um tratamento, a comunicação é tão relevante quanto mostrar-se cordial
e disponível para o paciente e seus familiares, ou apresentar-se bem pessoalmente
(GIORDANI, 2008). Além da forma como se mantém o contato direto com o
paciente, também é direito dele ser plenamente informado de todos os
procedimentos, diagnóstico e tratamento que lhe digam respeito: “é ampliar o
atendimento, não só visando o conhecimento teórico, mas também abordar o lado
familiar, a escuta ao paciente, explicar sua doença com uma fala apropriada, entre
outros cuidados que extrapole o cuidado físico, como o cuidado emocional e social”
(G.I.pré-3).
Outras questões importantes, para se consolidar uma assistência humanizada
e de qualidade, é a implementação de marcas específicas propostas pela Política
Nacional de Humanização (BRASIL, 2001), que demonstram quão ampla é a visão
que esta política traz, através do desenvolvimento e/ou ampliação do acesso e
atendimento acolhedor e resolutivo, considerando o paciente como um cidadão que
conhece os trabalhadores que cuidam da sua saúde.
Embora os participantes da pesquisa mencionem termos isolados que podem
ser associados à integralidade, dignidade e respeito à vida humana, enfatizando-se
a dimensão ética na relação entre usuários e trabalhadores da saúde, termos que

76

representam o núcleo do conceito de humanização, esta abordagem é colocada de
forma superficial. Os mesmos citam termos e expressões, mas não possuem um
embasamento teórico consistente que lhes permita definir, discutir e/ou apresentar
argumentos que fundamentem suas respostas: “é reconhecer e atuar a partir do
princípio que o paciente é um indivíduo, não apenas um número, que tem
expectativas” (G.I.pré-4) ou “proporcionar ao paciente melhor atendimento possível,
para evitar agravamentos devido à imobilização, respeitando-o sempre” (G.I.pré-5).
O conceito de humanização está ligado ao paradigma dos direitos e a cada
dia surgem novas reivindicações, que remetem às singularidades dos sujeitos; este
paradigma vem se tornando complexo e expandindo-se, alcançando novas esferas
sociais e discursivas. Neste sentido, o respeito é imprescindível na relação
terapeuta-paciente e se fundamenta no fato que o paciente é um ser individualizado
e com dignidade.
Humanizar a UTI significa cuidar do paciente como um todo, englobando o
contexto familiar e social. Esta prática deve incorporar os valores, as esperanças, os
aspectos culturais e as preocupações de cada um. É um conjunto de medidas que
engloba o ambiente físico; o cuidado dos pacientes e seus familiares e as relações
entre a equipe de saúde. Estas intervenções visam, sobretudo tornar efetiva a
assistência ao indivíduo criticamente doente, considerando-o como um todo biopsico-sócio-espiritual: “atendimento que não visa só a técnica aplicada ao problema
do paciente, mas tratá-lo como um todo” (G.I.pré-2) e “capacidade de moldar a
deficiência do paciente, aprender técnicas e habilidades para trabalhar com a
deficiência” (G.I.pré-10).
Embora a maioria cite que é necessário ver como um todo, de forma holística,
dois

alunos

fizeram

referência

ao

paciente

de

uma

forma

impessoal,

despersonalizada, como se fosse apenas um objeto de aplicação de técnica
específica: “realizar mudanças de decúbito, mobilização passiva ou ativo-assistida,
além de utilizar técnicas de terapia manual para minimizar as contraturas” (G.I.pré-8)
ou “atuar com o intuito de recuperar ou minimizar perdas, ou para evitar acentuar o
quadro adquirido, evitando contraturas ou acelerando o padrão patológico” (G.I.pré1).
No entanto, a humanização na saúde é ir além da competência técnicocientífica dos trabalhadores, se estende à competência nas relações interpessoais,
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sendo estas pautadas no respeito ao ser humano, à vida, na solidariedade e
sensibilidade para perceber as necessidades singulares dos sujeitos envolvidos.
Portanto, humanizar não é só tratar bem o paciente, vendo como um todo, mas é
também prestar assistência qualificada.
Trabalho interdisciplinar
A

quarta

questão

–“o

que

você

entende

por

trabalho

interdisciplinar/humanizado entre os profissionais que atuam em UTI em benefício
do paciente?” – procura investigar como os fisioterapeutas pós-graduandos
percebem o trabalho interdisciplinar entre os profissionais que atuam em UTI em
benefício dos pacientes.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
Tabela 13. UR da quarta questão – trabalho interdisciplinar (G.I.pré)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram:
valorizam o bom trabalho em equipe e a melhor conduta com tomada de decisão
conjunta dos profissionais envolvidos no atendimento da pessoa com deficiência
física adquirida.

A interdisciplinaridade é considerada importante, porém, não é uma tarefa fácil
e demanda muito esforço por parte de todos os profissionais comprometidos com a
questão (TOSTA, 2006). De acordo com G.I.pré-2, “o trabalho interdisciplinar é capaz
de lidar com o paciente como um todo, atendendo a todas as necessidades,
tornando o atendimento mais humanizado” e “os profissionais devem trabalhar em
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conjunto para beneficiar o paciente, levando em consideração aspectos sociais e
familiares” (G.I.pré-7).
O trabalho em equipe é visto como uma forma de expressão da
interdisciplinaridade, além de uma maneira de dividir as responsabilidades e de se
alcançar mais rapidamente a recuperação da saúde do paciente, como bem
explicitou G.I.pré-4 em “o trabalho em que todos os profissionais de diferentes
graduações atuam de forma integrada a fim de compreender o indivíduo como um
todo”. Essa visão é justificada com o fato de que cada profissional tem uma
percepção diferente da situação, e a união das diferentes percepções facilita a
compreensão do todo, permitindo vislumbrar o paciente na sua totalidade: “todos os
profissionais decidem em conjunto qual a melhor conduta para o paciente, visando
sempre o olhar para o paciente de maneira integral”, escreveu G.I.pré-1. Requer
entrosamento a fim de se evitar tropeços e “os profissionais devem ter um bom
convívio para ofertar ao paciente melhor atendimento” (G.I.pré-5). O trabalho em
equipe é considerado como uma fonte de aprendizado, por permitir o contato com
outras experiências através do diálogo profissional e das discussões de casos
(SAAR; TREVIZAN, 2007). G.I.pré-3 valoriza o “trabalho integrado entre todas as
equipes de diferentes áreas profissionais, visando discutir em conjunto as melhores
alternativas terapêuticas para cada paciente”.
Segundo Tosta (2006), é preciso que haja conexão entre os profissionais,
interação e comunicação efetiva entre os modos de olhar o fenômeno, uma
permeabilidade na posição de cada um, com possibilidade de permutar o lugar de
liderança de acordo com a situação em foco. Este pensamento foi expresso por
G.I.pré-10 ao afirmar que busca, em sua prática, “aprender com outros profissionais,
dar suporte quando necessário para os mesmos, dar liberdade para que outros
profissionais atuem e conseguir identificar qual profissional o paciente necessita em
momentos diferentes em que se encontra na UTI”.
A prática interdisciplinar humanizada é vista como a capacidade de oferecer
atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o bom
relacionamento, como reconhece G.I.pré-6 com “a interação da equipe em benefício
do paciente... discussão para melhor atendimento”, G.I.pré-8 “discutir maneiras de
atendimento entre profissionais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes” e
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G.I.pré-9 “discutir e definir o melhor tratamento/conduta para o paciente, visando
menor tempo de internação e melhor qualidade de vida”.
Em geral, para que ocorra uma efetiva ação interdisciplinar, cada profissional
deve ser afetado pelo contato com as demais especialidades, permitindo que seu
campo de visão se modifique e amplie permitindo assim, o surgimento da prática
mais humanizada.
Formas de proporcionar atendimento humanizado
A quinta questão –“quais mecanismos você utiliza para proporcionar
atendimento humanizado à pessoa com deficiência recém-adquirida?”- procurou
investigar como os alunos proporcionam atendimento humanizado em sua prática
profissional.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
Tabela 14. UR da quinta questão – formas de proporcionar atendimento humanizado (G.I.pré)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram: o
diálogo com o paciente associado à aplicação de técnica.

Em primeiro lugar, os participantes valorizam o ‘diálogo’ com o paciente.
Segundo Giordani (2008), é imprescindível reconhecer que nenhuma máquina
é capaz de substituir o diálogo entre as pessoas, ou seja, apesar de todo avanço
tecnológico existente, o calor humano deve estar presente no contato entre
profissional e paciente. Se por um lado o desenvolvimento tecnológico tem trazido
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uma série de benefícios, por outro seu efeito colateral tem sido uma inadvertida
promoção da desumanidade.
Observa-se
atendimento

também

humanizado,

que,
os

quando

questionados

participantes

como

demonstram

proporcionam

aplicar

recursos

fisioterápicos em sua prática profissional para atingir tal objetivo.
Como argumentos para justificar tal posição, pode-se pensar principalmente na
questão da visão tecnicista, centrada no modelo biomédico, com relações distantes
e o predomínio da despersonalização do paciente. Cabe sugerir a estes profissionais
que examinem a maneira como percebem os seres humanos sob seus cuidados:
como objetos a serem manipulados e tratados, ou como pessoas a serem cuidadas
e compreendidas. E, que a partir deste exame e reflexão, tomem uma posição
adequada em relação à sua prática profissional.
Respostas altamente ‘técnicas’ surgiram: “alongamentos, técnica de inibição
recíproca, privilegiar o posicionamento para quebrar padrão patológico” (G.I.pré-1);
“uso da fisioterapia motora precoce, fisioterapia respiratória na tentativa de
desmamar o paciente da ventilação mecânica e diminuir o tempo de internação”
(G.I.pré-9); e “utilizaria a melhor técnica motora e respiratória para este paciente,
priorizando o bem estar dele” (G.I.pré-6). O profissional fisioterapeuta utiliza o
movimento humano como objeto de trabalho, mas sua responsabilidade de atenção
à saúde não se encerra com o ato técnico e sim, com a resolução do problema em
âmbito tanto individual como coletivo (CNE/CES, 2002).
Para que a atenção fisioterapêutica humanizada seja alcançada, o
profissional deverá ver a integralidade nos diversos focos e ser capaz de identificar
os diversos determinantes que envolvem o processo saúde-doença, não vendo
apenas a condição biológica do indivíduo, mas as condições sociais, culturais e
religiosas: “explicar ao paciente todo seu processo saúde-doença, importância da
participação do paciente no processo de reabilitação, conhecer qual a condição
domiciliar e buscar alternativas para adaptação. Olhar o paciente como um todo”
(G.I.pré-3).
Quanto às atitudes que os participantes classificam como humanizadas na
prática da fisioterapia, são enfocadas “sempre procuro atender o paciente de
maneira carinhosa, ética, com profissionalismo e respeito acima de tudo” (G.I.pré-5).
Mas faz-se necessário o esclarecimento de que, para humanizar a relação entre

81

serviço, profissional de saúde e paciente, não basta considerar a questão da
responsabilidade, da cordialidade, do respeito, pressupostos para a realização da
assistência. É necessário ultrapassar essa visão afetuosa da atenção e discutir o
modo como os trabalhadores se relacionam com a vida e o sofrimento dos
indivíduos.
Percebe-se, também, que alguns dos entrevistados classificam como um bom
acolhimento e uma prática humanizada apenas o fato dialogar com o paciente:
“primeiramente o diálogo com o paciente e saber ouvi-lo, além de respeitá-lo quanto
às suas vontades e decisões em relação ao atendimento” (G.I.pré-2) ou “qualidade,
ética, sempre orientando, informando o paciente sobre sua condição e o que está
sendo realizado” (G.I.pré-4). O contato com a família também foi mencionada por
um aluno: “esclarecimentos aos pacientes e familiares sobre a importância de
levarem adiante o aprendizado adquirido para continuar o tratamento após a alta”
(G.I.pré-8).
Os discursos mostram pouca sensibilização quanto à temática abordada e,
muitas vezes, acredita-se que humanizar o atendimento é acalentar o paciente:
“condutas que proporcionam o conforto do paciente” (G.I.pré-7). A melhoria do
contato humano entre profissional da saúde e paciente é necessária e fará com que
o sistema de saúde adquira uma nova face, que beneficiará ambas as partes,
ajudando no processo de cura e reabilitação, além de atender às exigências da
própria natureza dos mesmos. Os pacientes deixarão de ser tratados como objeto ou
uma máquina que chega para conserto, para serem encarados como seres humanos
em processo de tratamento.
Por conseguinte, considerando o PNHAH, o acolhimento não pode ser
considerado como um espaço ou local, mas uma postura ética; é uma ação
tecnoassistencial que pressupõe a mudança da relação profissional/paciente através
de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade; é um modo de
operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram
os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura
capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos pacientes; implica
prestar um atendimento com resolutividade e responsabilidade. Neste entendimento,
o acolhimento com classificação de risco configura-se como uma das intervenções
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potencialmente decisivas na reorganização e implementação da promoção da
saúde.
Portanto, a humanização do atendimento deve abranger fundamentalmente
as iniciativas que apontam para a democratização das relações que envolvem o
atendimento, o maior contato e melhoria da comunicação entre profissional de saúde
e paciente e o reconhecimento dos direitos do paciente, de sua subjetividade e
referências culturais, ou ainda o reconhecimento das expectativas de trabalhadores
e pacientes como sujeitos do processo terapêutico. Em suma, o desafio da
humanização diz respeito à possibilidade de se constituir uma nova ordem
relacional, pautada no reconhecimento da alteridade e no diálogo. O aluno G.I.pré-10
procura usar o “bom-senso, minimizar o sofrimento do paciente na aplicação das
técnicas, estudar e discutir caso com colegas para receber dicas para melhorar o
tratamento e ter uma boa relação entre a equipe multidisciplinar”.
Tais mudanças vêm se alinhando ao desenho de um novo perfil de
trabalhadores, que se encontrem mais sensíveis para perceber as reais
necessidades da população, produzindo uma atenção capaz de gerar satisfação
social e excelência técnica, de forma resolutiva.
A temática humanização envolve questões amplas que vão desde a
operacionalização de um projeto político de saúde calcado em valores como a
cidadania, o compromisso social e a saúde como qualidade de vida, passando pela
revisão das práticas de gestão tradicionais até os microespaços de atuação
profissional nos quais saberes, poderes e relações interpessoais se fazem
presentes. Assim, é necessário compreender a humanização como temática
complexa que permeia o fazer interdisciplinar.
4.5 Encontros temáticos
Primeiro encontro: atendimento em UTI
Palestrante: fisioterapeuta
Aula expositiva realizada por um fisioterapeuta que compõe a equipe,
devidamente qualificado. Primeiramente fez resgate histórico do surgimento das
UTIs, além de mencionar a importância de sua criação: concentrar recursos
humanos e materiais, observação e monitoração contínua, intervenção imediata em
situações de instabilidade.
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Ressaltou o fato de ser um ambiente estressante e a possibilidade do
paciente sair da UTI com deficiência física adquirida, o que exige a atenção de toda
a equipe multiprofissional e a realização de trabalho em equipe.
A presença do especialista em fisioterapia cardiorrespiratória é uma das
recomendações básicas de todas as UTIs. O trabalho intensivo dos fisioterapeutas
diminui o risco de complicações do quadro respiratório, reduz o sofrimento dos
pacientes e permite a liberação mais rápida e segura das vagas dos leitos
hospitalares. A atuação profissional também diminui os riscos de infecção hospitalar
e das vias respiratórias, proporcionando economia nos recursos financeiros que
seriam usados na compra de antibióticos e outros medicamentos de alto custo.
Diante disso, a atuação do fisioterapeuta implica em benefícios principalmente para
os pacientes, mas também para o custo com a saúde em geral.
Após a explicação sobre o papel do fisioterapeuta na UTI, mostrou os
protocolos de conduta implementados que os profissionais devem seguir.
Ao final deste encontro houve a presença de profissional convidado:
fonoaudiólogo.
Relatou que, de modo geral, a atuação do fonoaudiólogo na UTI ainda não é
totalmente reconhecida pelos profissionais intensivistas e pelos médicos, pois tratase de algo ainda relativamente recente no âmbito hospitalar. Nesta UTI, a atuação
do fonoaudiólogo teve início em 2006, com os principais objetivos: a identificação,
avaliação, orientação e reabilitação da deglutição e comunicação. O fonoaudiólogo
também tem importância fundamental na avaliação e reabilitação de pacientes com
dificuldades de comunicação na UTI. Permite que o paciente volte a se alimentar via
oral, mantendo um suporte nutricional adequado e proporciona ajustes necessários
para

as alterações da

comunicação. A

disfagia

é

uma

das alterações

fonoaudiológicas que mais solicita a presença de um fonoaudiólogo na UTI em
caráter emergencial, devido às diversas complicações que podem acarretar ao
paciente, como desnutrição, desidratação e aspiração podendo levar até mesmo o
paciente a óbito. A fonoaudiologia em terapia intensiva tem lugar destacado na
questão do tratamento do paciente disfágico seja por ventilação mecânica, seja por
distúrbios neurológicos, seja no pós-operatório. Esses pacientes têm disfagia
orofaringeana em graus variados de disfunção, tendo necessidade, primeiramente,
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de ser identificados, para então ser proposta terapia em fonoaudiologia, visando a
reabilitação da deglutição.
O impacto final visa minimizar a chance de ocorrência de pneumonia, seja ela
hospitalar, seja ela associada à ventilação mecânica, permitindo maior sobrevida
aos pacientes. A possibilidade de nutrição via oral, além de mais fisiológica, tem
direta conexão com o restabelecimento psicológico do paciente, que se sentirá mais
seguro na evolução de sua doença e de seu estado geral, tendo influência na
nutrição, item muito importante em sua recuperação.
Visando implementar os benefícios citados, a abordagem do paciente tem
vantagens quando feita por equipe multiprofissional. E o fisioterapeuta é um dos
profissionais que atua junto ao fonoaudiólogo, principalmente nos casos de disfagia,
emitindo seu parecer quanto ao aspecto da secreção pulmonar e à presença da
broncoaspiração, bem como contribuindo para o tratamento propriamente dito.
Segundo encontro: pessoa com deficiência física e formas de deficiência
física adquirida
Palestrante: fisioterapeuta
Aula realizada pela própria pesquisadora
Inicialmente fez resgate histórico da pessoa com deficiência, desde a Idade
Antiga até os dias atuais.
Mostrou que os movimentos continuam evoluindo em busca da ampliação de
formas de integração, priorizando oportunidades iguais para todos, minimizando os
processos de exclusão e discriminação das pessoas com deficiência.
Explicou cada definição no contexto da saúde trazida pela CIF e também a
definição de deficiência pela legislação brasileira – Decreto n° 3.298/99, inclusive
expôs com mais detalhes a deficiência física e suas formas.
Após parte expositiva, houve espaço aberto para discussão dos itens:


Conceito: deficiência/funcionalidade/fatores contextuais



Identificar condição adquirida/situação nova



Cuidar de forma integral



É o grupo social que trata como desvantagens certas diferenças
apresentadas por alguns de seus integrantes



Desenvolvimento de relações menos preconceituosas e estigmatizantes
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Reflexões sobre nossas ações pessoais e coletivas em relação a uma
efetiva a inclusão das pessoas com deficiência

Ao final deste encontro houve a presença de profissional convidado:
psicólogo.
Iniciou discurso dizendo que a psicologia presta sua contribuição atuando
juntamente com a equipe que trabalha em UTI tanto no trabalho direto com os
pacientes, como com a equipe e também com os familiares.
Enfatizou que a UTI é um ambiente estressante. A intensidade não só das
ações e decisões tomadas pela equipe, mas também das emoções presentes neste
contexto, devem ser focos de atenção da psicologia no desenvolvimento de ações
que facilitem o escoamento destas intensidades por meio da palavra, já que os
psicólogos, muitas vezes, se veem escutando membros da equipe tensos e
angustiados.
O foco principal de atenção do psicólogo é o paciente internado, pois as
próprias

características

da

UTI

favorecem

o

surgimento

de

sintomas

psicopatológicos que interferem não só na doença, alvo da internação, mas também
pode trazer sequelas para a vida desta pessoa. Ainda mais, quando se trata de
pacientes que apresentaram alguma doença ou trauma e passaram a ter deficiência
física.
Os pacientes com internação prolongada na UTI merecem atenção especial,
pois ficam mais tempo expostos a todos os estímulos de forma contínua: atividades
constantes, a rotina repetitiva, o acordar e dormir intermitente durante todo o dia, a
ausência de contato com o mundo externo, a falta de conversa e de orientação
acabam por provocar um processo de desorganização do paciente que perde a
noção

espaço

temporal,

apresentam

comportamentos

estranhos,

atitudes

obsessivas, fantasias, fuga de ideias, quadros delirantes, mudança da imagem real,
despersonalização, etc.
Cabe ao psicólogo, no atendimento a este paciente, fornecer a estimulação
psíquica, visual, orientação espaço temporal, reforçar atividades compatíveis com
seu quadro clínico, orientar os familiares trazendo informações positivas sobre o
mundo exterior, orientar ainda sobre a dificuldade do paciente hospitalizado em falar,
responder, devido o estado de sedação, por estar sob ventilação mecânica, o que
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muitas vezes assusta em demasia os familiares e estes manifestam seus
desesperos na frente do paciente, provocando ainda mais angústia.
É importante acrescentar tanto para o profissional psicólogo como para os
demais envolvidos (equipe, familiares) que mesmo o paciente estando inconsciente,
sem comunicação, é possível manter a nossa fala, o nosso acolhimento e interesse,
pois estes podem, registrarem o que ouviram e se perceberem sendo valorizados
numa relação verdadeiramente humana.
Segundo o psicólogo, o fisioterapeuta exerce importante papel para a
recuperação funcional. É um profissional que permanece junto ao paciente por longo
período, aplicando suas técnicas específicas e estimulando a motivação do mesmo.
Terceiro encontro: formação profissional do fisioterapeuta e trabalho
interdisciplinar/humanizado entre os profissionais que fazem parte da equipe atuante
na UTI
Palestrante: fisioterapeuta
Aula expositiva realizada por um fisioterapeuta que compõe a equipe,
devidamente qualificado. Inicialmente explicou a evolução da ciência e o aumento
acentuado da produção do conhecimento, com tendência à ilusão do “saber
completo”. Porém, esta fragmentação do saber especializado em disciplinas
favorece o aparecimento do conhecimento que se distancia do todo e não permite
análise crítica.
É

importante

que

o

trabalho

realizado

por

vários

profissionais

(multiprofissional) seja feito de forma interdisciplinar, onde existe a relação dinâmica
entre campos do saber.
Trouxe a especialização como exemplo de fragmentação do conhecimento. O
trabalho em equipe não se resume ao ajuntamento de colegas de diversas
categorias profissionais.
Ressaltou a importância da liberdade de expressão do sujeito a ser cuidado e
o poder de escuta que os profissionais deveriam colocar mais em prática.
Após parte expositiva, houve espaço aberto para discussão dos itens:
 Conceito de: equipe multiprofissional e trabalho interdisciplinar
 Fragmentação do conhecimento
 Trabalho em equipe

87

 Importância da comunicação
 Questões éticas envolvidas no cuidar
Ao final deste encontro houve a presença de profissional convidado:
enfermeiro.
Deixou claro que em sua prática, o enfermeiro deve demonstrar domínio de
técnicas e raciocínio clínico para desenvolver o cuidado ao paciente em estado
crítico; resolver problemas relacionados ao desempenho da atividade dos técnicos
de enfermagem; interagir com a equipe multidisciplinar da unidade e com a família
do

paciente;

demonstrar

conhecimento

das

atividades

relacionadas

ao

gerenciamento de material, de pessoal e de riscos; e apresentar um comportamento
crítico, humanista e reflexivo nas intervenções com o paciente.
O aspecto humano do cuidado de enfermagem, com certeza, é um dos mais
difíceis de ser implementado. A rotina diária e complexa que envolve o ambiente de
UTI faz com que os membros da equipe de enfermagem esqueçam de tocar,
conversar e ouvir o ser humano que está à sua frente.
Apesar do grande esforço que os enfermeiros realizam no sentido de
humanizar o cuidado em UTI, esta é uma tarefa difícil, pois demanda atitudes às
vezes individuais contra um sistema tecnológico dominante. A própria dinâmica de
uma UTI não possibilita momentos de reflexão para que a equipe possa se orientar
melhor, no entanto compete a este profissional lançar mão de estratégias que
viabilizem a humanização em detrimento a visão mecânica e biologicista que impera
nos centros de alta tecnologia como no caso das UTIs.
Pode-se dizer que o conhecimento necessário para um enfermeiro de UTI vai desde
a administração e efeito das drogas até o funcionamento e adequação de aparelhos,
atividades estas que integram as atividades rotineiras de um enfermeiro desta
unidade e deve ser por ele dominado.
O enfermeiro de UTI trabalha em um ambiente onde as forças de vida e
morte, humano e tecnológico encontram-se em luta constante. Apesar de existirem
vários profissionais que atuam na UTI, o enfermeiro é o responsável pelo
acompanhamento constante, consequentemente possui o compromisso dentre
outros de manter a vitalidade do paciente e o bom funcionamento da unidade.
Ressaltou ainda, a importância da comunicação entre as pessoas da equipe,
para que o trabalho possa ser realizado de forma harmônica.
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Quarto

encontro:

atendimento

técnico/humanizado

proporcionado

ao

paciente em UTI e recursos utilizados para proporcionar atendimento humanizado à
pessoa com deficiência física recém-adquirida internada em UTI
Palestrante: fisioterapeuta e psicólogo
Esta aula foi dividida em duas partes. A primeira parte foi dada por
fisioterapeuta da equipe e a segunda pelo psicólogo.
O fisioterapeuta iniciou a aula mostrando como o século XX foi marcado por
grandes avanços tecnológicos. Com isto, a doença passou a ser objeto do saber
reconhecido cientificamente e a assistência se desumanizou. Nas últimas décadas,
surgiram as ações humanizadoras do ambiente hospitalar. Como exemplo, citou o
PNHAH, criado em 2000, inclusive mostrou seus valores e princípios: valorização da
vida, compromisso com a qualidade do trabalho, valorização dos profissionais e
educação permanente, valorização da subjetividade das pessoas, fortalecimento do
trabalho em equipe, estímulo à participação, autonomia e responsabilidade e
promoção de ambiência acolhedora.
A segunda parte da aula foi ministrada pela psicóloga, que abriu espaço para
discussão a respeito dos recursos utilizados para proporcionar atendimento
humanizado à pessoa com deficiência física recém-adquirida internada em UTI.
Itens que foram mencionados:


Melhoria da qualidade das relações humanas no atendimento em saúde:
competência técnica e competência interativa: lidar com a dimensão subjetiva;
trabalho em equipe multiprofissional; trabalho com compromisso e vínculo;
reorganização do processo de trabalho; ética no trato com a vida humana.



Melhoria da qualidade das instalações e condições ambientais.



Melhoria das condições de acesso e presteza no atendimento.



Criação e ampliação dos canais de informação e comunicação entre
profissionais e pacientes.



Realização de atividades de arte, cultura e lazer (pelos profissionais).



Desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar, saúde e qualidade de vida
dos profissionais.



Mudança nas rotinas de trabalho para melhoria do atendimento.
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Incentivo ao diálogo e à comunicação entre profissionais.



Sensibilização

e

treinamento

dos

profissionais

para

o

atendimento

humanizado.
Ao final deste encontro houve a presença de profissional convidado:
terapeuta ocupacional.
O terapeuta ocupacional atua nesta UTI há pouco mais de um ano. Ocupa-se
da promoção da qualidade de vida do paciente e adequação do ambiente hospitalar:
a terapia ocupacional pode intervir no planejamento e organização de espaços intrahospitalares mais humanizados e acolhedores, que possam ser diferenciados do
aspecto tradicional dos hospitais gerais e para que promovam a melhoria das
relações interpessoais. O terapeuta ocupacional pode atuar na elaboração de uma
rotina de atividades para os pacientes e familiares, de acordo com a condição do
dia. As atividades são desenvolvidas individualmente, dentro de um contexto
terapêutico ocupacional, e devem ser adequadas com o perfil do paciente,
estimulando a criatividade e minimizando os efeitos da separação dos familiares, do
trabalho, do impacto da internação, do período pré ou pós-cirúrgico e das
consequências desta internação na vida do paciente.
A promoção da capacidade funcional e do desempenho ocupacional durante
a internação também é preocupação do terapeuta ocupacional: as atividades e/ou
exercícios terapêuticos propostos podem: favorecer a recuperação da capacidade
funcional do paciente, prevenir deformidades, rigidez e incapacidades para o
desempenho das atividades da vida diária; promover reeducação sensorial, treino de
coordenação, independência na alimentação, higiene, locomoção, trabalho, escrita,
lazer; os posicionamentos podem diminuir dor e edema; criar e confeccionar órteses,
adaptações ambientais e de equipamentos, etc.
Em geral, o trabalho é feito juntamente com os fisioterapeutas, já que as
atuações se complementam.
Quinto encontro: ética
Palestrante: médico
O último encontro foi ministrado por um médico intensivista que também faz
parte da equipe profissional. Discutiu a definição de ética e origens do pensamento
ético.
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Definiu ainda, com mais detalhes, cada princípio básico da bioética: não
maleficência, beneficência, autonomia, justiça, alteridade, critérios de verdade,
responsabilidade, vulnerabilidade e tolerância.
Ao final deste encontro houve a presença de profissional convidado:
nutricionista.
Auxiliar na dieta dos pacientes é a função principal do nutricionista. A
avaliação nutricional e a educação alimentar são descrições do papel do
nutricionista. É um profissional que acompanha os pacientes algumas vezes ao dia,
porém não permanece fisicamente dentro da UTI o tempo todo. O nutricionista é
considerado um profissional que depende do médico para atuar e é visto como
coadjuvante do trabalho desse profissional.
O nutricionista é o profissional capacitado dentro da equipe que possui a
função de elaborar cardápios saudáveis e adequados às necessidades individuais
dos pacientes.
Além dos encontros temáticos, os alunos também fizeram leitura de textos
complementares para o embasamento teórico para discussão e filmes relacionados
à humanização.
4.6 Respostas do grupo iniciante após os encontros temáticos (questionário C):
Conceituação da deficiência física
A primeira questão - “o que é deficiência física?” - buscou investigar qual o
conceito teórico que os alunos têm em relação à deficiência física, após os
encontros temáticos. A tabela abaixo mostra todas as unidades de registro
encontradas nesta questão, inclusive as que surgiram com menor frequência:
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Tabela 15. UR da primeira questão – conceito de deficiência física (G.I.pós= grupo iniciante após
encontros temáticos)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: alteração
dos segmentos do corpo, comprometimento da função física e funcionalidade.

De acordo com a CIF (OMS, 2003), anormalidades de função e estrutura são
denominadas deficiências, que são desvios ou perdas (p.ex., deformidades) da
estrutura (p.ex., joelho) e/ou da função (p.ex., dor). Os alunos conseguiram elaborar
um conceito de deficiência física, muito mais completo: uniram a alteração em
alguma parte do corpo com possível comprometimento da função física e com a
funcionalidade.
Para G.I.pós-1, deficiência física é “quando há uma alteração em um
segmento do corpo, seguindo com o comprometimento da função física e perda da
funcionalidade”. G.I.pós-2 também mencionou a questão da estrutura do corpo
alterada com a capacidade da pessoa executar uma tarefa: “é aquela que abrange
um problema em um segmento do corpo, como o comprometimento anatômico,
afetando a execução de tarefas do indivíduo”, bem como G.I.pós-3: “é aquela
deficiência com alteração em alguma parte física que resulta em limitações na
capacidade de execução de tarefas”, evidenciando, assim, a preocupação com a
funcionalidade.
Segundo Saeta (1999) “ao entrarmos em contato com o diferente,
desestabilizamo-nos, e a necessidade de estabelecermos o equilíbrio nos faz lidar
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com a pessoa com deficiência de maneira a generalizar sua deficiência,
ultrapassando os limites de sua incapacidade específica” (SAETA, 1999, p. 56).
Após os encontros temáticos, os alunos mencionaram a incapacidade com menor
frequência, dando-nos a impressão que deixaram de generalizar a deficiência e
passaram então, a avaliar as pessoas pela sua funcionalidade.
É conveniente chamar a atenção para a importância de se abordar o
fenômeno da funcionalidade humana na sua totalidade, focando as possíveis
relações e interações entre seus componentes. Nesta perspectiva, as propriedades
ou características dos componentes da funcionalidade só podem ser entendidas
com base na totalidade funcional, inserida em um ambiente natural e social
(SAMPAIO, 2009).
Vários alunos correlacionaram a mudança na estrutura física ou função com o
meio onde as pessoas vivem:
 G.I.pós-4: “comprometimento da função física do indivíduo, prejudicando sua
funcionalidade e limitando suas atividades”;
 G.I.pós-5: “alteração da anatomia de uma parte do corpo, com prejuízo no
desempenho de atividades”;
 G.I.pós-6: “é o comprometimento da função física do paciente, com alguma
restrição motora e de participação na sociedade, etc...”;
 G.I.pós-7: “é a mudança em alguma parte física do paciente, com
comprometimento da funcionalidade de acordo com aspectos ambientais e
pessoais”;
 G.I.pós-8: “comprometimento da função ou anatomia do corpo que afeta a
funcionalidade e capacidade de executar tarefas”;
 G.I.pós-10: “quando existe alteração fora do normal de alguma parte física,
por influência externa, que limite a participação na sociedade”.
Apenas um aluno ainda relacionou deficiência física diretamente com
incapacidade: “incapacidade de participação por mudança de alguma parte do corpo,
principalmente quando há comprometimento da função física” (G.I.pós-9).
Ainda fazendo parte da primeira questão, os alunos foram questionados
quanto às formas de apresentação da deficiência física. A tabela abaixo mostra
todas as unidades de registro presentes nas respostas:
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Tabela 16: UR da primeira questão – formas de deficiência física (G.I.pós)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, quatro categorias se formaram:
paraplegia, tetraplegia, hemiplegia e hemiparesia.

Todas as formas de deficiência física foram citadas corretamente. As
unidades de registro que apareceram com mais frequência foram: paraplegia,
tetraplegia, hemiplegia e hemiparesia foram mencionadas corretamente, o que é
compatível com a legislação brasileira, pelo Decreto nº 3.298/99 (BRASIL, 1999).
Em menor frequência, mas os alunos mencionaram a ostomia e amputação,
itens importantes de serem reconhecidos, já que este grupo de profissionais lida
diretamente com pessoas que adquiriram esta forma de deficiência física.
O corpo marcado pela deficiência, por ser disforme ou fora dos padrões,
lembra a imperfeição humana. Como nossa sociedade cultua o corpo útil e
aparentemente saudável, aquelas pessoas com deficiência lembram a fragilidade
que se quer negar (SILVA, 2004). Torna-se então, fundamental, que os profissionais
consigam identificar qualquer forma de preconceito que possa existir em razão de
um distanciamento em relação aos padrões físicos e/ou intelectuais que se definem
em função do que se considera ausência, falta ou impossibilidade.
Conceituação de deficiência física adquirida
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A segunda questão –“o que é deficiência física adquirida?”- faz referência ao
conhecimento do profissional fisioterapeuta pós-graduando sobre a deficiência física
que surgiu ao longo da vida, após os encontros temáticos.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nas
respostas:
Tabela 17: UR da segunda questão – deficiência física adquirida (G.I.pós)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, duas categorias se formaram: nasce
sem e pessoa passou a ter.

Todos demonstraram entendimento satisfatório de que a deficiência adquirida
é aquela que ocorre depois de um mês do nascimento, ou seja, as pessoas nascem
sem a deficiência e a mesma surge ao longo da vida após algum evento que mude a
condição física da pessoa. Mesmo após os encontros temáticos, os alunos não
relacionaram deficiência física adquirida com aspectos psicossociais que envolvem o
tema. As respostas foram:
 G.I.pós-1: “deficiência que surge em decorrência de algum evento, pessoa
nasce sem e passa a ter em algum momento da vida”
 G.I.pós-2: “aquela que aparece no decorrer de vida, pessoa nasce sem ela”
 G.I.pós-3: “é a deficiência que o paciente não tinha e passou a ter depois de
alguma doença”
 G.I.pós-4: “alteração que ocorre em uma pessoa previamente saudável e por
algum motivo apresenta função física prejudicada”
 G.I.pós-5: “déficit que surge sempre depois do nascimento, pessoa não tinha
antes”
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 G.I.pós-6: “é a incapacidade que surgiu depois do nascimento”
 G.I.pós-7: “alguma deficiência que veio por conta de algum evento”
 G.I.pós-8: “paciente passou a ter em alguma fase da vida”
 G.I.pós-9: “resultado de algum episódio que deixou como sequela a
deficiência”
 G.I.pós-10: “não foi adquirida de forma congênita, isto é, paciente passou a ter
depois”
O corpo é susceptível às influências socioculturais (inclusive da ciência
moderna), portanto é impossível de restringi-lo a um único aspecto de análise. Mas
pelo fato de o estigma se tratar de uma condição visivelmente manifesta pela
diferença física, está de forma constante em suas vidas e imbricada nas interações
sociais. É a partir dessa diferença que as pessoas com deficiência constroem sua
imagem,

baseando-se

na

existência

do

estigma

e

considerando-o

como

desabilitador à aceitação social plena (COSTA, 2000).
A deficiência física impõe a presença do corpo dando-lhe visibilidade,
semelhante ao que afirma Le Breton (2003) se referindo à gestação e à velhice que
se constituem em momentos de crise nos quais o corpo volta à consciência do
homem. “Esse olhar, referido pela maioria dos informantes refere-se a uma
antecipação sobre a identidade: quando o estigma de um indivíduo é muito visível, o
simples fato de que ele entre em contato com outros levará o seu estigma a ser
conhecido” (GOFFMAN, 1988, p.44).
O estigma é uma marca que informa sobre a identidade e já que é através da
visão que ele se torna evidente, as pessoas com deficiência podem empreender
esforços para ocultar sua diferença, manipulando o estigma por meio de estratégias
de controle da informação social, no caso sinais corporificados, no intuito de se
passar por normal (GOFFMAN, 1988). Para esse autor, quando a diferença na
pessoa não está imediatamente aparente e não se tem dela um conhecimento
prévio, ela é uma pessoa desacreditável, e não desacreditada.
Diante de uma deficiência adquirida recentemente, a consciência de vir a ser
uma pessoa com deficiência traz consigo a possibilidade de estigmatização, conflito
e sofrimento, embora se perceba que, nessa fase, há uma dificuldade de expressar
claramente todos os sentimentos.
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As distintas posições e concepções frente ao estigma são influenciadas por
valores sociais, pela visão de mundo, pela história de vida e, sobretudo pela
trajetória do corpo com deficiência, sendo todos esses fatores inscritos numa
biografia, não havendo um padrão rígido da sua vivência. Enfim, o caráter
socialmente construído da deficiência física é legitimado pela diversidade de
significados que pode assumir dentro de um mesmo grupo social em que está
inserido.
Atendimento humanizado
Na

terceira

questão

–“o

que

você

entende

por

atendimento

técnico/humanizado ao paciente com deficiência física adquirida na UTI?”- o intuito
foi averiguar o que o fisioterapeuta pós-graduando considera como atendimento
humanizado ao paciente com deficiência física adquirida, após os encontros
temáticos.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nesta
resposta:
Tabela 18. UR da terceira questão – atendimento humanizado (G.I.pós)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: o respeito
à individualidade humana, competência técnica profissional e qualidade no
atendimento.
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De acordo com Bettinelli (2001, p.91), o grande desafio dos profissionais de
saúde é cuidar do ser humano na sua totalidade, exercendo uma ação preferencial
em relação a sua dor e seu sofrimento, nas dimensões física, psíquica, social e
espiritual, com competência tecno-científica e humana. Esta preocupação foi
demonstrada por G.I.pós-6 “atendimento que prioriza a visão global do paciente,
visa o bem estar do paciente, associado à melhor técnica com atendimento
adequado” e por G.I.pós-1 “agir com competência técnica, respeitando sempre o
paciente. Os profissionais devem valorizar a comunicação entre todos.”
A

competência

técnica

profissional,

segundo

Giordani

(2008),

é

imprescindível, mas perde valor de abordagem humanizada quando se apresenta
desacompanhada da afabilidade no trato com o paciente e da afetividade nas
relações interpessoais, sem, no entanto, as sufocar.
 G.I.pós-3 “forma de atendimento que busca em conjunto entre as equipes a
melhor conduta terapêutica, respeitando o paciente; atendimento acolhedor”
 G.I.pós-4 “atendimento digno ao paciente, associado à terapia adequada e,
principalmente, onde todos os profissionais da equipe mantém boa
comunicação entre si e com os pacientes”
 G.I.pós-8 “estudar bastante para saber qual a conduta certa a ser tomada,
respeitar todos e trabalhar com qualidade”
 G.I.pós-10 “aplicar fisioterapia de maneira correta e manter boas relações no
trabalho”
O

ambiente

hospitalar

com

frequência

é

pouco

humanizado,

cujo

funcionamento é quase perfeito quanto à técnica, porém desacompanhado, muitas
vezes, de afeto, atenção e solidariedade. O aluno G.I.pós-5 expressou esta ideia em
“ofertar o melhor atendimento de maneira ética, levando em consideração a
solidariedade, atenção, educação, cortesia e vontade de servir”.
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Rios (2009) assegura que a humanização tem sido trabalhada no Brasil em
vários cursos de graduação e pós-graduação priorizando o aspecto emocional e
afetivo, suas implicações sociais e seu impacto na melhoria das condições de vida
das pessoas, incluindo os próprios profissionais. Ainda segundo a autora, essa
abordagem não se tem restringido apenas a questões conceituais, mas a uma
reflexão crítica da realidade, de situações vivenciadas em suas peculiaridades,
envolvendo a dimensão do cuidado, com destaque ao aspecto ético. Outras
afirmações oportunas foram de G.I.pós-2 no “atendimento que concilia conhecimento
técnico com a ética, buscando qualidade”; G.I.pós-7 “respeitar a individualidade do
paciente, preocupação com a qualidade do atendimento e valorizando o
reconhecimento profissional” e G.I.pós-9 “compreender os pacientes e a mim
mesmo, respeitar sempre os limites e buscar qualidade no atendimento”.
Enfim, pode-se observar que após os encontros temáticos houve ampliação
significativa sobre conceitos a respeito do atendimento humanizado, o que
proporcionou uma reflexão sobre as falhas relacionadas à organização do
atendimento, fatores ligados especificamente à relação com o paciente e no que diz
respeito às suas condições de trabalho. Não deve ser levada em consideração
apenas a técnica, mas a partir de uma reflexão crítica, conseguem identificar quais
os recursos que devem ser exigidos por eles junto à administração hospitalar.
Reconhecem o respeito e afeto não só como uma ação expressa pelo profissional
para com o paciente, mas a manutenção de relações mais humanizadas entre as
pessoas envolvidas no processo.
Trabalho interdisciplinar
A

quarta

questão

–“o

que

você

entende

por

trabalho

interdisciplinar/humanizado entre os profissionais que atuam em UTI em benefício
do paciente?” – procura investigar como os fisioterapeutas pós-graduandos
percebem o trabalho interdisciplinar entre os profissionais que atuam em UTI em
benefício dos pacientes, após os encontros temáticos.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas nas respostas:
Tabela 19. UR da quarta questão – trabalho interdisciplinar (G.I.pós)
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Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram: valorizam
compartilhar saberes, atitude de respeito entre os profissionais e diálogo entre
áreas.

Fazenda (2002) nos aponta que a interdisciplinaridade é uma atitude coletiva
diante da questão do conhecimento, um projeto em que causa e intenção coincidam,
um fazer que surja de um ato de vontade e que, portanto, exige uma imersão no
trabalho cotidiano. Dessa forma, a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre especialistas e pela integração das disciplinas num
mesmo projeto. A importância de compartilhar saberes foi mencionada por G.I.pós-2
“trabalho em equipe multiprofissional feito com humildade e diálogo para dividir o
conhecimento com o colega”, por G.I.pós-4 “trabalho onde os profissionais adotam
atitude de respeito entre si, compartilham seus conhecimentos e procuram escolher
a melhor conduta para o paciente naquele momento”, por G.I.pós-8 “desenvolver
visão global do indivíduo, aplicando técnica correta com respeito, objetivando
qualidade no atendimento e adquirir conhecimento com o outro profissional” e por
G.I.pós-10 “atendimento técnico bom, mais humano, acolhedor, onde a relação
interpessoal é importante e valorizada, compartilhar ideias”.
Acredita-se que a base do trabalho interdisciplinar seja a interdependência
entre os profissionais envolvidos, reconhecendo a área particular de competência de
cada um, mas aliado à mútua compreensão e respeito, busque-se a superação do
conhecimento já existente da realidade social. Este conceito foi demonstrado por
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G.I.pós-1, que reconhece a importância de “adotar a melhor conduta possível,
dialogar para que as decisões sejam tomadas em conjunto e atitude de respeito
entre os colegas de trabalho” e por G.I.pós-7 com o “trabalho onde os profissionais
conseguem promover o diálogo e respeito entre todos”.
A interdisciplinaridade traz como consequência a modificação de conceitos,
terminologias e posicionamentos, efetivando a pluralidade de saberes. Desta forma,
o trabalho interdisciplinar desencadeia um crescimento profissional, bem como um
crescimento institucional, porque exerce uma prática solidária (OLIVEIRA, 2003).
Como forma de trabalho criativo e totalizante, a interdisciplinaridade
reconhece de forma dialética a necessidade de olhares diferenciados para um
mesmo objeto. Dessa forma, desenvolver um trabalho interdisciplinar é uma atitude
individual que esbarra na relação entre as pessoas, onde as mesmas “possibilitam
discussão de caso, respeitam umas as outras e mantêm boa apresentação diante da
equipe” (G.I.pós-9). A transformação das práticas deve perpassar a mudança
interior, que nos conduz a uma mudança de atitude. O caminho é o do diálogo, das
trocas, dos encontros e, principalmente, pela verdade. Isso requer uma atitude de
desacomodar-se, um movimento que nos tire da zona de conforto, que nos
impulsione a buscar o novo, “manter relações humanizadas acima de tudo, bom
diálogo entre a equipe e competência técnica”(G.I.pós-5).
O trabalho interdisciplinar não acontece imediatamente, ele se efetiva na sua
prática e vivência, “realizado em harmonia entre as pessoas, demonstrando respeito
entre os profissionais” (G.I.pós-3). Sua complexidade incide em avanços e
retrocessos diretamente relacionados aos profissionais que compõem a equipe.
Nesse sentido, o avanço do trabalho ocorrerá a partir do levantamento dos entraves
que emergem no cotidiano do trabalho, no compartilhamento de conhecimentos e
saberes. “É o bom trabalho em equipe, discussão de casos com respeito para o
melhor atendimento do paciente (G.I.pós-6)”.
Em sua formação profissional, o fisioterapeuta pode ter um espaço apropriado
para compreender o trabalho interdisciplinar e efetivá-lo. Realizar um projeto
interdisciplinar não requer um conjunto de procedimentos ou receitas, mas a
interdisciplinaridade requer diálogo, onde as pessoas envolvidas são capazes de
reconhecer aquilo que lhes falta e ofertar o seu conhecimento.
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Formas de proporcionar atendimento humanizado
A quinta questão –“quais mecanismos você utiliza para proporcionar
atendimento humanizado à pessoa com deficiência recém-adquirida?”- procurou
investigar como os alunos proporcionam atendimento humanizado em sua prática
profissional, após os encontros temáticos.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
Tabela 20. UR da quinta questão – formas de proporcionar atendimento humanizado (G.I.pós)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, três categorias se formaram:
fortalecimento do trabalho em equipe, grau de satisfação (profissionais e
pacientes) e diálogo.

Após os encontros temáticos, os alunos conseguiram identificar de forma
mais clara quais as formas de proporcionar atendimento humanizado em sua prática
profissional.
O atendimento humanizado, no entender dos alunos, pode ser proporcionado
com criação de um clima organizacional favorável ao atendimento do paciente.
Houve a preocupação em “desenvolver sempre o trabalho em conjunto com a
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equipe,

aumentando

assim

o

grau

de

satisfação

de

todos”

(G.I.pós-7);

“desempenhar bom trabalho em equipe, em conjunto, além de agir com
responsabilidade na prática” (G.I.pós-3); e em “olhar para o paciente de maneira
integral, classificando-o de acordo com sua gravidade, e traçando metas para ele de
acordo com o que ficou combinado entre todos da equipe” (G.I.pós-10).
Para que o paciente possa ser atendido de forma integral, a equipe necessita
trabalhar de forma integrada, o profissional deve “conviver com a equipe de maneira
satisfatória e trabalhar com postura ética e respeitosa” (G.I.pós-5); “utilizar o diálogo
e procurar ver o paciente de forma geral, aplicando a técnica correta” (G.I.pós-2); e
“ofertar qualidade de vida ao paciente, permitindo o diálogo em benefício do
paciente, atuar no paciente como um todo” (G.I.pós-6).
Os alunos relataram que é possível contribuir com o processo de
humanização, construindo, no coletivo, um ambiente favorável para o trabalho e que
todos têm potencial para essa construção. Portanto, a humanização não deve ser de
um grupo isolado, mas de todos os envolvidos no trabalho, “valorizando o trabalho
em equipe e o contato humano, a comunicação deve sempre estar presente”
(G.I.pós-9).
A humanização é difícil de ser ensinada. São as pessoas, através da sua
inserção na realidade concreta, que propõem uma mudança, modificando-se e
provocando transformações, através da reflexão, do diálogo, da escuta e da sua
própria sensibilização. O profissional deve ser capaz de oferecer um “atendimento
com qualidade, com postura, ética, respeito, cordialidade e compaixão” (G.I.pós-4) e
“realizar bom trabalho em equipe, olhar para o paciente como um todo e não
somente para o quadro adquirido, privilegiar também a satisfação do paciente”
(G.I.pós-1).
É preciso alertar para a valorização profissional como premissa básica para o
desencadeamento de qualquer processo de trabalho que se pretende humanizar,
lembrando que pessoas competentes desejam trabalhar em organizações que lhes
dêem retorno pela dedicação. Isto foi reconhecido por um dos alunos G.I.pós-8,
quando escreveu: “permitindo diálogo entre as pessoas, valorizando meus colegas
de trabalho e procuro estudar sempre para minha atualização e satisfação pessoal”.
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Portanto, o programa de humanização de qualquer instituição necessita
reconhecer e valorizar a individualidade e singularidade de cada um dos seus
trabalhadores.
Os gestores necessitam manifestar interesse pela equipe de trabalho,
conhecer seu grau de satisfação e reconhecer os reais motivos de satisfação e
insatisfação pessoal e profissional.
Assim,

para

desenvolver

a

humanização,

o

profissional

demanda

reconhecimento de suas necessidades e a atenção necessária para desenvolver as
habilidades humanitárias.
Aspectos que influenciam o atendimento humanizado
A sexta questão –“cite pelo menos dois aspectos que podem interferir na
realização do atendimento humanizado no trabalho interdisciplinar”- procurou
investigar o que os alunos identificam como fatores impeditivos para atendimento
humanizado na prática profissional, após os encontros temáticos.
Na tabela abaixo estão todas as unidades de registro encontradas:
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Tabela 21. UR da sexta questão – aspectos que podem interferir no atendimento humanizado
(G.I.pós)

Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora

Após a análise de todas as respostas, quatro categorias se formaram: a
questão do pagamento de baixos salários, massificação do atendimento,
número reduzido de profissionais e condições inadequadas de trabalho.

Mesmo cientes de que todo o trabalho de humanização se dá a partir da
equipe e em equipe, os alunos apontam a existência de dificuldades nas relações de
trabalho, na comunicação e no reconhecimento do papel efetivo de cada um dos
integrantes na própria equipe.
Como fatores que demonstram a desumanização na atenção, Silva e Silveira
(2011) considera três categorias distintas: (1) em relação às falhas na organização
do atendimento (longas esperas e adiamentos de consultas e exames, ausência de
regulamentos, normas e rotinas, deficiência de instalações e equipamentos, bem
como falhas na estrutura física; (2) ligados especificamente à relação com o paciente
(o anonimato, a despersonalização, a falta de privacidade, a aglomeração, a falta de
preparo psicológico e de informação, bem como a falta de ética por parte de alguns
trabalhadores); e (3) no que diz respeito às condições de trabalho (baixos salários,
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dificuldade na conciliação da vida familiar e profissional, jornada dupla ou tripla,
ocasionando sobrecarga de atividades e cansaço, o contato constante com pessoas
sob tensão, gerando ambiente de trabalho desfavorável).
Em suas respostas, os alunos identificaram como fatores impeditivos para
atendimento humanizado na prática profissional principalmente os que dizem
respeito à categoria das ‘condições inadequadas de trabalho’.
A questão da remuneração foi mencionada por vários alunos. Eles próprios
não recebem salários, mas já são capazes de formar uma opinião a respeito deste
assunto quando conversam com profissionais da área e classificam o pagamento
como ‘baixos salários’. Fizeram referência a este assunto: G.I.pós-5 com a “falta
de comprometimento de alguns profissionais, mais de um emprego, baixa
remuneração pelos atendimentos”, G.I.pós-9 pela “falta de ações educativas para os
profissionais

que

trabalham

no

cuidar,

baixos

salários

e

desunião

dos

fisioterapeutas” e G.I.pós-10 “poucos fisioterapeutas para assistência de tantos
pacientes, salários insatisfatórios e condições inadequadas de trabalho”.
A ‘massificação do atendimento’ foi traduzida como a questão do tempo
curto disponibilizado para a intervenção foi mencionado, indiretamente, por “muitos
atendimentos para serem feitos”, e também parece ser considerado restrito para a
realização de uma assistência humanizada e o desenvolvimento das atividades
necessárias para uma prática qualificada, diante de uma grande demanda de
pacientes, o que favorece o atendimento de forma mecanicista e automática,
restringindo-se apenas à execução de técnicas. Este problema foi apontado por
G.I.pós-1 “muitos atendimentos para serem feitos, poucos profissionais contratados e
remuneração insatisfatória” e por G.I.pós-4 “sobrecarga de trabalho, muitos
pacientes para atender, falta de funcionários e de materiais de fisioterapia”.
Além do número elevado de pacientes que são atendidos diariamente, a
questão burocrática também foi mencionada pó G.I.pós-8: “muito tempo gasto com
questões burocráticas (muitos papéis para preencher), insatisfação e desmotivação
de alguns”. Talvez a insatisfação e desmotivação de alguns profissionais sejam
reflexo da sobrecarga de atividades e cansaço. G.I.pós-7 “despreparo emocional de
alguns profissionais, problemas familiares dos profissionais”.
No mercado de trabalho atual, o lucro e a capacidade de produção são
prioridades. A questão financeira e a necessidade de uma produtividade cada vez
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maior comprometem a qualidade da assistência, promovendo a disseminação da
desumanização. As instituições ainda trabalham com número reduzido de
profissionais, com o mínimo necessário que a lei exige, e não contam com faltas,
licenças, férias e cobertura de outros plantões.
Outra justificativa para a desumanização das práticas na fisioterapia pode ser
a formação acadêmica fragmentada em disciplinas, mecanicista, que não dá conta
de apresentar alternativas de saber e fazer capazes de enfrentar a realidade, com
uma visão crítica, reflexiva e voltada para a necessidade de humanização na saúde.
Assim, a prática se torna apenas uma simples repetição de conduta: o aluno G.I.pós2 queixou-se de “condições inadequadas de trabalho, repetição de conduta, muitos
protocolos a seguir”.
O atuar com responsabilidade é obrigação de todos os envolvidos no trabalho
interdisciplinar. A responsabilidade médica é inquestionável por tradição, já que o
papel da liderança existe desde antes da existência dos serviços de saúde. O
trabalho em equipe de saúde ainda baseia-se em uma relação de hierarquia e
subordinação (PINHO, 2006). Entretanto, a delegação de autoridade ou função,
poderá ocorrer quando há trocas de informações que gerem conhecimento e
confiança fazendo com que surja um líder emergencial que, sendo um membro mais
qualificado da equipe, fique sendo o responsável pelas ações de sua equipe. “O
médico não deve assumir postura opressora ou antiética enquanto personagem
centralizador do poder” (MORTON et al., 2007).
É certo que a assistência à saúde demanda participação interdisciplinar, uma
vez que nenhuma categoria profissional sozinha consegue contemplar a totalidade
humana na vivência do processo saúde-doença.

Giordani (2008) refere-se às

relações médicas [...] “recomenda-se que o médico assuma uma posição mais
humilde para que se estabeleça a comunicação com os outros membros da equipe e
não se considere o autor de todas as ações, ideias e bons resultados”. O aluno
G.I.pós-3 percebeu em sua prática a “falta de autonomia de alguns profissionais,
submissão às ordens médicas”, o que não condiz com o exercício da humanização
na saúde envolvendo profissionais e pacientes em todos os seus propósitos e
aspectos possíveis de serem trabalhados em conjunto.
Em relação ao ambiente da UTI, o aluno G.I.pós-6 mencionou “barulho na
unidade” como fator que pode interferir na realização do atendimento humanizado. A
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despeito do projeto arquitetônico das UTIs modernas, problemas de ruído e de
iluminação brilhante têm-se mantido um desafio. Os leitos cercados de máquinas e
equipamentos ruidosos são intimidadores para os pacientes, a família e os
profissionais novatos. O ruído é um risco ambiental que gera desconforto para o
paciente. A consequência de ambientes ruidosos inclui a interrupção do sono,
interferência com a cicatrização de ferida e ativação do sistema nervoso simpático.
Níveis moderados de ruídos podem produzir vasoconstrição. O despertar excessivo
pode ocorrer durante muitos dias ou mesmo semanas naqueles pacientes com
permanência prolongada na UTI (MORTON et al., 2007).
A equipe multiprofissional também convive com a dificuldade de aceitação da
morte, a escassez de recursos materiais e de recursos humanos e a tomada de
decisões conflitantes. Essas situações criam tensão entre os profissionais e, em
geral, influenciam, negativamente, a qualidade da assistência prestada aos
pacientes (LEITE; VILA, 2005). Associada a esses fatores mencionados, a pressão
e as exigências do mercado de trabalho por profissionais preparados, competitivos,
que trabalhem no seu grau máximo de produtividade, que ultrapassem seus limites e
suas metas e que estejam em constante desenvolvimento profissional, podem,
muitas vezes, criar condições menos humanizadas de trabalho (SARMENTO, 2009).
Considerando estas perspectivas, para a real prática da humanização,
percebe-se a necessidade de mudança das estruturas, da forma de trabalhar e
também das pessoas. O profissional da saúde, ao refletir sobre as condições de
trabalho, suas relações interpessoais e o seu modo de agir, pode inserir-se na
realidade de uma maneira mais crítica e consciente. Identificar os problemas e
concretizar a humanização do ambiente, a partir do profissional, implica uma
reflexão crítica acerca dos princípios e valores que norteiam a prática dos
profissionais, de modo a assumirem sua condição de sujeitos e agentes de
transformação.
Participação em encontros temáticos
Na sétima questão, questão fechada, todos os participantes responderam
SIM quando foram questionados se a participação em encontros temáticos
envolvendo os assuntos abordados aperfeiçoou mais prontamente sua atuação
técnico/humanizada.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1 Análise comparativa das categorias entre respostas dos questionários A e
B
Grupo concluinte (questionário A) e grupo iniciante (questionário B) antes dos
encontros temáticos: a comparação entre estes dois questionários procurou
averiguar o conhecimento dos fisioterapeutas praticamente ‘especializados’ e dos
fisioterapeutas iniciantes, considerados ‘graduados’.
Questão 1 - “o que é deficiência física?”
Quadro 1. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

De acordo com a CIF (OMS, 2003), as funções do corpo são as funções
fisiológicas dos sistemas, incluindo a função psicológica. Já a funcionalidade
engloba todas as funções do corpo e a capacidade do indivíduo de realizar
atividades e tarefas relevantes da rotina diária, bem como sua participação na
sociedade.
Os participantes do grupo concluinte valorizaram a ‘função’ enquanto os do
grupo iniciante, a ‘funcionalidade’, demonstrando uma visão mais ampla dos
aspectos que envolvem a deficiência física. Porém, ao analisarmos as respostas do
G.C. separadamente, pode-se perceber que alguns se referem à função como
capacidade de realização de atividades rotineiras, no sentido de funcionalidade, e
não de função fisiológica propriamente dita.
Ambos os grupos fizeram associação de deficiência física com a alteração de
membros inferiores, já que pensaram em locomoção, deslocamento e independência
motora. Houve a valorização da ‘limitação motora’ pelo grupo concluinte, enquanto
‘alteração em membros’, pelo grupo iniciante.
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Talvez isto ocorra porque os participantes possuem uma imagem do corpo
como meio de independência motora e prazer. E se porventura, um dia estes
indivíduos vierem a sofrer algum evento que resulte em deficiência física, a questão
da função motora comprometida será um fator desencadeante de grande angústia,
já que não conseguem imaginar o corpo de outra maneira. Também consideram a
alteração nos membros com função prejudicada como algo altamente incapacitante,
não percebem que o meio onde as pessoas vivem é o fator determinante para a
limitação que a pessoa possa vir a ter.
Segundo Mazzotta (1982) “é em relação ao meio onde vive a pessoa, à sua
situação individual e à atitude da sociedade, que uma condição é ou não
considerada uma deficiência, uma vez que os problemas que assim a caracterizam
decorrem das respostas da pessoa às exigências do meio” (MAZZOTTA, 1982,
p.14).
Os diferentes graus de limitações motoras podem requerer adaptações em
maior ou menor grau para a realização das atividades do dia a dia. A deficiência
física pode não gerar uma limitação motora significativa, mas emocionalmente pode
influenciar na imagem corporal e, consequentemente, em rebaixamento da
autoestima, acarretando prejuízo para a sua qualidade de vida.
A categoria ‘incapacidade’, mencionada tanto pelos alunos que responderam
ao questionário A como o B, indicaram os prejuízos nas funções do corpo,
dificuldades no desempenho de atividades cotidianas e desvantagens na interação
do indivíduo com a sociedade.
Os alunos fizeram referência à deficiência de acordo com seu modelo
internalizado de mundo, onde suas crenças em relação ao assunto foram expostas
por suas ideias e preconceitos. Isto por si só já justifica a realização dos encontros
temáticos aos participantes do G.I., onde foram possibilitados momentos de reflexão
e autoconhecimento e, consequentemente, uma oportunidade de reformular seu
pensamento

no

que

se

refere

à:

mudanças de

padrões

emocionais e

comportamentais, sendo estimulada a percepção da realidade de uma maneira mais
positiva.
Ainda na questão 1: “cite as formas de deficiência física”:
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Quadro 2. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Seis dos dez alunos do grupo concluinte limitaram-se a responder que as
formas de apresentação da deficiência física são: ‘congênita’ e ‘adquirida’. Talvez
tenham sido induzidos à esta resposta pela própria proposta do questionário, que faz
referência à pessoa com deficiência física adquirida. Os demais alunos, pontuaram a
etiologia (causa) da deficiência física e algumas outras formas corretas de
deficiência física.
Quatro alunos do grupo iniciante sequer fizeram referência a esta parte da
questão. De forma correta, porém incompletas, três mencionaram a forma de
apresentação da deficiência física: ‘diplegia’, ‘hemiplegia’ e ‘tetraplegia’ e
incluíram também em suas respostas, a questão da deficiência congênita e
adquirida.
Um ponto relevante que contribui para a consolidação ineficaz de conceitos,
não somente em relação aos fisioterapeutas, mas na área da saúde em geral, pode
ser explicada pela formação acadêmica inadequada com piora crescente na
qualidade de ensino das graduações e pós-graduações, associada à formação
excessivamente técnica, científica, objetiva e com pouco enfoque acadêmico ao lado
humano do indivíduo que receberá os cuidados destes profissionais (SARMENTO,
2009).
Foi preocupante constatar que nenhum fisioterapeuta conseguiu citar de
maneira clara e completa a conceituação e as formas de deficiência física,
principalmente porque o fisioterapeuta é o profissional responsável pela reabilitação
de pessoas que apresentam este tipo de deficiência.
Os profissionais precisam ficar atentos ao reconhecimento deste tipo de
paciente, porque são responsáveis pela promoção da adaptação do indivíduo à nova
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realidade a ser vivida. Isso significa fazer o paciente, da melhor forma possível,
conviver com as suas deficiências e desenvolver suas potencialidades.
É sabido que a aceitação da deficiência já é uma etapa mais avançada e que
depende, quase exclusivamente, do amadurecimento de cada pessoa, de sua
história de vida e da percepção da presença do paciente na sua rotina profissional.
Contudo, os profissionais podem atuar na estimulação da capacidade de um corpo
se reorganizar, não necessariamente retornar à sua forma original, mas no sentido
de minimizar o efeito da alteração à qual foi submetido. Transpondo para a
reabilitação, isso equivaleria à capacidade do indivíduo se adaptar mais facilmente à
sua condição de pessoa com deficiência.
A elaboração da vivência das perdas e a descoberta de alternativas para o
desenvolvimento de competências, segundo as possibilidades do paciente, fazem
parte da tarefa da equipe interdisciplinar.
A proposta não é negar o sofrimento que existe, mas aprender a lidar com ele,
criando condições para o paciente inclusive conseguir elaborar um novo projeto de
vida. Paralelamente a essa responsabilidade, ocorre o trabalho de reorganizar a
deficiência em si, pelo uso de recursos técnicos específicos, que a fisioterapia
oferece. Desta forma, o fisioterapeuta deve preocupar-se com seu crescimento
pessoal e profissional, pois ele é a pessoa que mais intimamente terá acesso à
fragilidade do “corpo deficiente”, pelo toque, pelo movimento e por provocar, em
alguns momentos, a dor.
Questão 2 - “o que é deficiência física adquirida?”:
Quadro 3. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (segunda questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Todos os participantes demonstraram entendimento satisfatório de que a
deficiência adquirida é aquela que ocorre depois do nascimento, ou seja, as pessoas
‘nascem sem’ a deficiência e a mesma surge ao longo da vida ‘após algum
evento’ que mude a condição física da pessoa.
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Porém, ressalta-se a importância de reconhecer que o processo de
tratamento da pessoa com deficiência física adquirida na UTI é uma etapa que faz
parte de um processo que deve incluir o retorno à vida social. A fisioterapia deve
estar associada à possibilidade de promover relações de respeito e oferecer uma
escuta cuidadosa das necessidades da pessoa, a partir de suas características e
desejos e não apenas do desejo da equipe, quando possível. A qualidade do vínculo
e das relações estabelecidas com a equipe de saúde possui importância significativa
para o tratamento do paciente e de sua família, pois pode tornar-se parte
estruturante de sua nova autoimagem, estima e (re)inclusão social. Para tanto, é
importante que os profissionais consigam identificar a deficiência física, revejam
suas concepções, conceitos e preconceitos, reavaliando seu importante papel e os
recursos que possui para tratar as pessoas que ficam internadas na UTI.
A realidade atual da área da saúde requer a possibilidade de diálogo entre
diferentes campos de conhecimento. Um diálogo que supere o fracionamento e a
segmentação do paciente em especialidades, pois somente a consideração do ser
humano indivisível poderá nortear e potencializar as ações, resgatando a integridade
da compreensão e das relações humanas (TOSTA, 2006). Uma equipe que
compõem seu trabalho a partir da inclusão de diferentes pontos de vista, respeitando
as diferenças e os limites de cada profissional e especialidade, adquire condições de
reconhecer e respeitar as características específicas e as necessidades do paciente.
Este é o verdadeiro sentido do trabalho humanizado.
Questão 3 - “o que você entende por atendimento técnico/humanizado ao paciente
com deficiência física adquirida na UTI?”:
Quadro 4. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (terceira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Os alunos do G.C. consideram o atendimento humanizado como sendo
aquele que associa a ‘abordagem biopsicossocial’ do paciente e ‘respeito’, o que
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demonstra visão global da pessoa a receber seu cuidado, visando a ‘qualidade de
vida’. Deixam claro que esta prática visa a superação da visão fragmentada do
paciente, buscam estabelecer o sentido de unidade, impondo assim a assistência
integral ao paciente. Além disso, o G.C. preocupa-se com a qualidade de vida que o
paciente pode ter, mediante a incorporação de uma atitude ética de respeito às
necessidades dos pacientes e dos profissionais.
Pensar em integralidade é pensar em cuidado integral e o paciente espera
algo além da atenção à doença, ele quer acolhimento e atendimento digno para
caminhar em direção à promoção de saúde. “As práticas profissionais adquirem
ganhos qualitativos quando as ações de cuidado são dotadas de intencionalidade”
(HOGA, 2004, p. 18).
Os alunos do G.I.pré demonstraram preocupação excessiva com a aplicação
de ‘técnicas’ associadas à ‘recuperação ou minimizar perdas’. A abordagem
biopsicossocial também foi mencionada, porém com menor frequência. Misturam o
sentimento de aprender ‘técnicas’ e proporcionar a melhor terapia com a
angustiante e, muitas vezes frustrante, luta de querer ‘recuperar ou minimizar
perdas’ sofridas pelos pacientes com deficiência física adquirida.
Os alunos podem e devem valorizar a questão técnica, porém não devem
perder de vista que o movimento de humanização “visa sensibilizar o profissional da
área da saúde em relação ao distanciamento provocado pelo avanço tecnológico
sobre o comportamento entre terapeuta e paciente, no qual a pessoa se torna objeto
de investigação clínica” (GALLIAN, 2000).
Em síntese, ressalta-se a importância dos alunos de pós-graduação na
reflexão do atuar profissional baseado na política de humanização, juntamente com
a ética na relação humana baseada em valores que garantam a dignidade humana.
Questão 4 - “o que você entende por trabalho interdisciplinar/humanizado entre os
profissionais que atuam em UTI em benefício do paciente?”:
Quadro 5. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (quarta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora
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Ambos os grupos ressaltaram a importância do ‘trabalho em equipe’ como
sendo fundamental para a prática interdisciplinar, ou seja, as decisões e as
responsabilidades são centradas no grupo. Esse modelo de assistência engloba
uma forma de relacionamento mais atual, porém com obstáculos em sua aceitação.
Requer um grau de interação mais elaborado entre os participantes e considerável
conhecimento teórico.
Há exposição constante de todos os membros, uma vez que todos têm que se
manifestar a respeito do que concluiu da avaliação e defender os objetivos que julga
necessário para o paciente em questão e, como resultado, traçar a ‘melhor
conduta’ a ser aplicada.
Para que possa participar da ‘decisão conjunta dos profissionais’, o
fisioterapeuta da equipe deve estar em sintonia tanto nos aspectos teóricos quanto
práticos com os demais participantes, não será aceito um profissional acomodado
com o que lhe foi ministrado nos anos de formação acadêmica. Há que se mostrar
em constante aprendizado, comportamento que tem se tornado forte na formação
teórica e prática de todos os fisioterapeutas. Ou seja, além da interdisciplinaridade
valorizar o trabalho em equipe, deve valorizar também o aperfeiçoamento individual.
A

interdisciplinaridade

implica

uma

consciência

dos

limites

e

das

potencialidades de cada campo de saber para que possa haver uma abertura em
direção de um fazer coletivo, podendo ser uma possibilidade de quebrar a rigidez
dos compartimentos em que se encontram isoladas as disciplinas nos currículos
(GARCIA et al., 2007).
Pode-se perceber, pela visão dos alunos, que o trabalho interdisciplinar se
mostra pelo exercício do trabalho em equipe, onde a noção de conjunto se dá por
referência aos papéis individuais e aos potenciais de troca, parceria e respeito nas
relações entre aqueles que se articulam, já que visam o mesmo objetivo e querem
qualidade na ação que desenvolvem, mas que também se deparam com a
frustração e a impotência, que não foram expressas claramente.
Nenhum ser humano sente-se motivado a dar o melhor de si e atuar de
maneira produtiva, se não se sentir reconhecido, valorizado e respeitado em suas
competências

e

habilidades.

Esse

é

o

primeiro

passo

para

a

real

interdisciplinaridade: o despojamento dos preconceitos corporativistas da profissão
de cada um, o desarmamento em relação ao outro ponto de vista, a valorização do
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diferente e a aceitação plena do outro. Os membros de uma equipe devem respeitar,
valorizar, compreender e confiar na contribuição uns dos outros (SANTANA, 2011).
As respostas dos questionários demonstram que ainda há muito a ser
conquistado e que a interdisciplinaridade não se constitui apenas de intenções, mas
de gestos e de atos consolidados, associados à disposição de abertura para a
‘comunicação entre os profissionais’ e a construção de novos caminhos.
Questão 5 - “quais mecanismos você utiliza para proporcionar atendimento
humanizado à pessoa com deficiência recém-adquirida?”:
Quadro 6. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pré (quinta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

O G.C. utiliza a aplicação de técnicas e recursos fisioterápicos para
proporcionar atendimento humanizado à pessoa com deficiência recém adquirida,
tudo isso associado à conversa com o paciente.
O G.I. considerou as mesmas categorias, porém em ordem inversa.
Consideram o diálogo com o paciente e depois aplicação de técnica. Curioso, já que
na questão 3 referente ao atendimento humanizado, a categoria mais mencionada
foi a visão técnica por este grupo. Os dois grupos utilizam a comunicação como um
instrumento para conseguir a motivação e engajamento necessários por parte do
paciente para que a terapia seja efetivada.
O foco do cuidado em UTI baseado nos princípios da humanização, aliando o
cuidado técnico ao cuidado emocional, possibilita a solução de vários problemas que
interferem no relacionamento profissional–paciente–família. Permite, ainda, aos
profissionais lidar com as limitações e conflitos de uma forma mais saudável,
respeitando os valores e as concepções do outro (RIOS, 2009).
O cuidar é apoiado, fundamentalmente, na disponibilidade da equipe
multiprofissional para unir razão e sensibilidade, subjetividade e objetividade. Neste
contexto, o profissional que proporciona o inter-relacionamento com o paciente e
seus familiares consegue planejar um cuidado humanizado mais facilmente,
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favorecido pela colaboração da família, promove uma relação de confiança para a
qualidade da assistência.
Desta forma, a identificação de fatores que favorecem a comunicação,
relevante elo de humanização da assistência, favorece o desenvolvimento de
estratégias que fortalecerão a construção individual e melhor enfrentamento
profissional.

5.2 Análise comparativa das categorias entre respostas dos questionários B e
C
Grupo iniciante (questionário B) e grupo iniciante (questionário C) antes e após
os encontros temáticos, respectivamente: a comparação entre estes dois
questionários procurou identificar o conhecimento apresentado no início da
especialização e se houve apropriação de aprendizado com encontros temáticos e
vivência na UTI:
Questão 1 - “o que é deficiência física?”
Quadro 7. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Respostas do grupo depois dos encontros temáticos foram mais próximas ao
conceito de deficiência física. Passaram a considerar a alteração na função e
anatomia dos segmentos do corpo. A funcionalidade também foi mencionada nas
respostas, porém ainda é vista como prejudicada perante a deficiência. A
incapacidade e limitação ainda foram mencionadas, mas em menor frequência.
A apresentação dos dados acima nos leva a considerar uma alteração de
pensar e, consequentemente, de conduta para com os pacientes.

Ao alterar a

utilização dos termos funcionalidade para alteração dos segmentos do corpo e
alteração em membros para comprometimento da função física, passa a localizar a
necessidade de aplicação de sua técnica de reabilitação, mas leva também em
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consideração, a importância de respeitar o tempo, a dor, o sofrimento e a falta de
motivação do ser humano que vive uma perda. Fica ainda mais claro quando, deixa
de utilizar o termo incapacidade e o substitui por funcionalidade. Passa a incluir a
importância de levar em consideração o retorno deste paciente à vida.
Ainda na questão 1: “cite as formas de deficiência física”:
Quadro 8. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Após a realização dos encontros temáticos, os alunos conseguiram
mencionar todas as formas de deficiência física corretamente, embora de maneira
incompleta, já que uns responderam mais itens que outros.
A ostomia apareceu pela primeira vez nos questionários e em frequência boa,
o que é digno de nota, pois os fisioterapeutas são responsáveis diretos pelo cuidado
de traqueostomias, por exemplo.
A cirurgia que conduz a confecção de um estoma produz mudanças na
imagem corporal da pessoa que irá influenciá-la em vários aspectos de sua vida
futura (SANTANA, 2011).
No

pós-operatório

imediato,

o

paciente

pode

apresentar acentuada

dependência da equipe multiprofissional da UTI. Preocupam-se em demasia com o
manuseio e o custo dos equipamentos sendo que, às vezes, agem de forma
totalmente oposta, negando o estoma, recusando-se a manipulá-lo.
Sentimentos de cansaço, fraqueza, mutilação, perda de um órgão, violação,
castração, desespero em conviver com o estoma, sentimentos de invalidez,
desgosto com o fato de evacuar pelo abdome ou tossir pelo pescoço, medo de
acidentes, odores, vazamento, manchas e excessivo investimento emocional no
estoma são frequentemente em pacientes com este tipo de deficiência física
adquirida.
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É importante para o paciente perceber que existe uma equipe trabalhando em
conjunto para orientá-lo e que as informações são coerentes e consistentes. O
trabalho interdisciplinar, onde os profissionais interagem no sentido de proporcionar
informação e atendimento integrado ao paciente, facilita a sua adaptação e
aceitação da imagem corporal alterada.
A interdisciplinaridade não implica somente em reunir profissionais de várias
áreas, mas no conjunto trabalhado e integrado onde o paciente se sinta seguro do
tratamento que está sendo submetido, sem as características lacunas causadas pelo
silêncio da não informação.
Questão 2 - “o que é deficiência física adquirida?”:
Quadro 9. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (segunda questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

A associação entre deficiência e doença, relatada pelos alunos que iniciaram
a especialização, era feita antes da criação da CIF. Os conceitos atuais introduzem
novos modos de pensar e trabalhar com a deficiência e a incapacidade, que deixam
de ser tidas como resultantes de doenças. Passam a ser também determinadas pelo
ambiente físico e social, assim como pelas diferentes percepções culturais e
atitudinais em relação à deficiência, pela disponibilidade de serviços ofertados e pela
legislação.
Parece que a ideia de deficiência como sendo consequência de doença foi
substituída, já que não foi mencionada no último questionário, porém também não
fizeram uma análise mais profunda que a questão merece, mencionando a
abordagem social da deficiência, por exemplo.
Pensar no atendimento às pessoas com deficiência é
Lidar com a diversidade humana de forma aberta, responsável e respeitosa
quanto às questões do exercício da cidadania. O que provoca a mudança
em um determinado período histórico não é apenas o que se produz pela
oportunidade criada, mas as relações sociais que permeiam e darão
significado às relações entre os homens (PEREIRA; NASCIMENTO, 2006,
p.62).
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A pessoa com deficiência é um cidadão como todos os outros, com sua
autonomia respeitada, liberdade de escolha e participação ativa no que diz respeito
à sua vida. “A liberdade de ir e vir, de se fazer e refazer-se independe da forma
diferenciada do físico, mas da crença de que o respeito e a equidade entre as
pessoas tornarão a deficiência não restritiva ou impeditiva, mas simplesmente um
modo diferenciado de fazer a vida” (TEIXEIRA; GUIMARÃES, 2006. p. 198).
É fundamental o reconhecimento dos aspectos mencionados, pois isto
favorece relações menos preconceituosas e estigmatizantes, o que poderá propiciar
um crescimento conjunto na construção de uma sociedade mais humanitária.
Questão 3 - “o que você entende por atendimento técnico/humanizado ao paciente
com deficiência física adquirida na UTI?”:
Quadro 10. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (terceira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Ao analisarmos as respostas dos questionários logo no início da
especialização, ficou evidente que o senso comum que perpassa o imaginário dos
alunos no início do curso levanta um questionamento interessante sobre a
complexidade que o processo de trabalhar em UTI representa para eles. Misturam o
sentimento de aprender ‘técnicas’ e proporcionar a melhor terapia com a
angustiante e, muitas vezes frustrante, luta de querer ‘recuperar ou minimizar
perdas’ sofridas pelos pacientes com deficiência física adquirida. Tal situação é uma
realidade observada diariamente pelos profissionais, necessitando ser repensada e
trabalhada no interior desses espaços.
A preocupação excessiva com a técnica e tecnologia da prática atual foi,
provavelmente, a responsável pelo afastamento dos aspectos humanísticos no
cuidado à saúde. Indiscutíveis conquistas para o bem das pessoas foram feitas,
porém os recursos tecnológicos, a visão centrada nos aspectos biológicos da
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doença e a organização do trabalho para o atendimento de muitos, criaram um
distanciamento importante entre os profissionais de saúde e o paciente.
Não se pode ignorar que o tecnicismo perde de vista estados vivenciais
importantes para a realização do cuidado à saúde. O atendimento humanizado é
aquele

que

contempla,

em

sua

estrutura

física,

tecnológica,

humana

e

administrativa, a valoração e o respeito à dignidade da pessoa humana, seja ela
paciente, familiar ou o próprio profissional, garantindo condições para um
atendimento de qualidade.
Após os encontros temáticos, os alunos reconhecem perfeitamente que a
humanização vai além da ‘competência técnico-científica dos profissionais’,
estende-se também à competência nas relações interpessoais, sendo estas
pautadas no ‘respeito ao ser humano’, à vida, na solidariedade e sensibilidade
para perceber as necessidades de cada pessoa envolvida no processo, resultando
em melhor ‘qualidade no atendimento’.
Entretanto, mesmo conscientes da importância da subjetividade na saúde, da
ênfase dada ao princípio da integralidade e do desenvolvimento de técnicas
destinadas ao aprimoramento do atendimento, para a maioria dos profissionais, o
modo tecnicamente humanizado permanece um desafio, aquele que seria o jeito
certo de fazer, mas não o é.
A grande saída que se observa talvez tenha a ver com o desenvolvimento do
real interesse dos profissionais pelo paciente. Tarefa nada fácil nos tempos atuais,
em que prevalece o individualismo, inclusive na formação acadêmica dos
profissionais da saúde.
Questão 4 - “o que você entende por trabalho interdisciplinar/humanizado entre os
profissionais que atuam em UTI em benefício do paciente?”:
Quadro 11. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (quarta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora
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Mesmo antes da realização dos encontros temáticos, os participantes
demonstraram que a humanização é um desafio em sua prática profissional
interdisciplinar.
Preocupam-se com o ‘bom trabalho em equipe’ e com o compromisso de
gerar dispositivos renovados para a ação interdisciplinar, sendo necessário que cada
profissional se familiarize com as outras áreas. Valorizam as características de uma
equipe de sucesso com objetivos comuns, clara definição de papéis, respeito entre
todos, comunicação, competência e habilidades, além da aptidão dos membros da
equipe para funcionar como uma unidade e não somente como um grupo de
indivíduos (PINHO, 2006).
Mencionaram a importância da competência técnica traduzida pela ‘melhor
conduta’,

onde

o

profissional

é

caracterizado

pelo

estado

de

possuir

conhecimentos, habilidades, energia, capacidade de julgamento, experiência e
motivação

necessários

para

responder

a

contento

as

demandas

das

responsabilidades profissionais.
Ambos consideram a interdisciplinaridade como uma possibilidade de pensar
problemas não resolvidos por uma área, por meio do ‘diálogo entre áreas’ e
pesquisadores, podendo funcionar como dispositivo que faz avançar relações.
Transmitem a ideia de que a equipe deve ser organizada para resolver um conjunto
de problemas comuns, onde cada membro poderá contribuir com seu conhecimento
e habilidade para aumentar e apoiar as contribuições dos outros, reforçando assim,
a ‘decisão conjunta dos profissionais’ em relação à melhor intervenção para cada
caso.
Pode-se perceber que após a participação nos encontros temáticos, o
incômodo com a questão da fragmentação do conhecimento em visões isoladas se
intensificou, como se o paciente tivesse o corpo dividido em várias partes sem
conexões entre elas quando revelaram, em primeiro lugar, a necessidade de
‘compartilhar saberes’. Para que tenhamos o trabalho interdisciplinar verdadeiro, é
preciso que os profissionais percam o medo de invasão do seu campo de
conhecimento e adotem ‘atitude de respeito entre profissionais’. Este medo
permeia várias profissões e marca atitudes protecionistas, fato que não colabora
com o preceito de que a interdisciplinaridade pode gerar novos saberes ou saberes
complementares.
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Associam o trabalho interdisciplinar com ação que requer humildade e
disponibilidade, em um movimento de reconhecimento de dificuldades e de posições
diferentes em relação a um mesmo objeto.
Talvez

a

percepção

mais

apurada

seja

aquela

que

entende

a

interdisciplinaridade como elemento essencial no processo que conduziria a um tipo
de assistência mais global e, portanto, mais humanizada, na medida em que as
próprias deficiências técnicas não podem superar por completo as barreiras
disciplinares que existem entre as profissões.
Questão 5 - “quais mecanismos você utiliza para proporcionar atendimento
humanizado à pessoa com deficiência recém adquirida?”
Quadro 12. Quadro comparativo entre categorias de G.I.pré e G.I.pós (quinta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Logo no início da especialização, os alunos valorizavam o ‘diálogo com o
paciente’ e a ‘aplicação de técnica’. Após os encontros temáticos e a vivência na
UTI, os alunos passaram a reconhecer a necessidade do ‘fortalecimento do
trabalho em equipe’, então, indiretamente, referem-se ao desempenho coletivo,
responsabilidade técnica, tomada de decisão conjunta, uso de habilidades e
conhecimentos complementares, além da ética. Percebem que os efeitos da tomada
de decisão cooperativa constituem um benefício para o paciente e isso tende a
aumentar o ‘grau de satisfação’ de todos os envolvidos no processo do cuidar.
Sabem que devem preservar as suas funções especializadas mantendo uma
linha contínua de comunicação uns com os outros, colocando-se eles próprios em
um continnum de interações e responsabilidades.
A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância
fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de soluções
compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e atitude solidária são
valores que caracterizam esse modo de fazer saúde que resulta ao final, em mais
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qualidade na atenção e melhores condições de trabalho. Sua essência é a aliança
da competência técnica e tecnológica com a competência ética e relacional (RIOS,
2009).
Essa evolução que os alunos apresentaram é extremamente valiosa, já que o
olhar sobre a pessoa com deficiência física adquirida deve partir de uma abordagem
sistêmica, uma vez que incorpora os componentes de saúde nos níveis físicos,
emocionais e sociais. Assim, passaram a ter mais ferramentas para que consigam
colocar em prática o verdadeiro trabalho interdisciplinar e humanizado.
5.3 Análise comparativa das categorias entre respostas dos questionários A e
C
Grupo concluinte (questionário A) e grupo iniciante (questionário C) após os
encontros temáticos: para averiguar se o conhecimento adquirido no cotidiano pelo
grupo concluinte, sem orientação formal a respeito de trabalho interdisciplinar e
humanizado, apenas adquiriram conhecimento através da própria experiência e
observação, é tão eficiente quanto o conhecimento adquirido com a vivência
associada aos grupos temáticos, pelo grupo iniciante.
Questão 1 - “o que é deficiência física?”
Quadro 13. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Quando questionados a respeito de deficiência física, o G.C. fez associação
da alteração da ‘função’ com provável dificuldade que um indivíduo pode encontrar
na execução de movimentos, já que fizeram referência ao termo ‘limitação motora’.
O problema de ‘função’ do corpo foi valorizado, porém isto é muito amplo, já que as
funções do corpo são as fisiológicas dos sistemas orgânicos e não se relacionam
apenas à parte física.
Parece que a ‘incapacidade’ surgiu como sendo resultado da união entre
alteração da função e restrição motora, seguindo o modelo médico de incapacidade,
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que considera a mesma como sendo um problema da pessoa e requer assistência
fornecida através de tratamento individual por profissionais. Porém, o que foi
desconsiderado por este grupo, foi o modelo social de incapacidade que considera a
questão principalmente como um entrave criado socialmente e, basicamente, como
uma questão da integração plena do indivíduo à sociedade (OMS, 2003).
Ao analisarmos as respostas elaboradas pelo grupo que participou do
primeiro encontro referente ao tema deficiência física, pudemos perceber que o
grupo conseguiu organizar suas respostas de maneira mais complexa. Em suas
respostas mais abrangentes, reconhecem a ‘alteração de segmentos do corpo’,
que pode englobar tanto a função física quanto a alteração anatômica, como
possível fator gerador do ‘comprometimento da função física’. Houve também a
valorização da ‘funcionalidade’ pelo G.I.pós, o que mostra o refinamento conceitual
de deficiência que os alunos obtiveram após os encontros, já que funcionalidade é
um termo que abrange a integridade funcional e estrutural do corpo, atividades e
participação.
Ficou evidente que os alunos que participaram de encontros temáticos
conseguiram deslocar o conceito de deficiência vista como doença/patologia e
incluíram-na no contexto de fatores de estados de saúde. Não fizeram relação direta
com incapacidade, como fez o G.C., já que esta pode ser decorrente de outras
alterações de estados de saúde, bem como de fatores ambientais e sociais, sem
necessariamente haver a presença de um a deficiência. Adotaram a percepção de
que a limitação da funcionalidade não decorre necessária e exclusivamente da
deficiência, embora ela esteja relacionada de maneira direta com o indivíduo, nas
suas funções e estruturas corporais.
É importante ressaltar que há um forte movimento na sociedade em
desvincular a deficiência de estereótipos e preconceitos tão presentes na história
desse conceito, traduzido na concepção apoiada na positividade do conceito de
saúde e de suas alterações, levando em consideração o espaço onde os indivíduos
vivem.
Ainda na questão 1: quadro comparativo entre G.C. e G.I.pós para “cite as
formas de deficiência física”:
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Quadro 14. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (primeira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

O G.C. mostrou conhecimento insatisfatório em relação às formas de
deficiência física. Já o G.I.pós conseguiu definir com mais clareza as mais diversas
formas de deficiência física, refletindo assim, na forma como estes profissionais
escolherão sua conduta.
As pessoas com deficiência têm especificidades de atendimento requeridas
pela própria deficiência e pelo grau de comprometimento por ela atingido. Sendo
assim, a elaboração de um plano de ações entre os profissionais em cada etapa,
tendo a colaboração da pessoa com deficiência na compreensão e participação do
que é possível realizar, implica no respeito às suas necessidades específicas
(SAETA, 2006).
Questão 2 - “o que é deficiência física adquirida?”:
Quadro 15. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (segunda questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Para esta questão, as respostas foram muito parecidas, porém os alunos
precisam levar em consideração que a deficiência física adquirida representa muita
mais que uma deficiência que o indivíduo ‘passou a ter após algum evento’.
A questão familiar deve ser lembrada durante a internação de uma pessoa na
UTI. Os familiares têm necessidade de receber informações relacionadas à
internação, ao ambiente, ao risco de vida do seu ente, enfim, necessidades que
geram estresse e que devem ser consideradas pelos profissionais durante toda a
permanência do indivíduo neste setor do hospital (LEMOS; ROSSI, 2002).
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A deficiência física adquirida é uma condição nova tanto para o paciente,
quanto para sua família. O imaginário, então, toma conta destas pessoas e toda a
dinâmica familiar fica fragilizada. Imediatamente instalam-se a insegurança, o
complexo de culpa, o medo do futuro, a rejeição e a revolta, uma vez que todos
percebem que, a partir da deficiência instalada, poderão ter um longo e tortuoso
caminho de combate à discriminação e ao isolamento.
O quadro fica mais sério, tendo em vista que a tendência dos profissionais da
saúde é sempre ressaltar, no diagnóstico, os aspectos limitantes da deficiência, pois
invariavelmente são eles que primeiro são chamados para dar o diagnóstico. “Os
médicos raramente esclarecem ou informam, aos familiares das pessoas com
deficiência, as possibilidades de desenvolvimento, as formas de superação das
dificuldades, os locais de orientação familiar, os recursos de estimulação precoce, os
centros de educação e de terapia” (MACIEL, 2000, p. 53).
A esses familiares pede-se que aceitem uma realidade que não desejam e
que não é prevista, uma realidade em que os meios sociais pouco abordam e,
quando o fazem, é de maneira superficial, às vezes preconceituosa e sem
apresentar os caminhos para a inclusão social.
Cada deficiência acaba acarretando um tipo de comportamento e suscitando
diferentes formas de reações, preconceitos e inquietações. As deficiências físicas
adquiridas, no caso, causam imediatamente apreensão mais intensa por terem
maior visibilidade, não são escondidas facilmente. Somando-se a isso, o processo
incapacitante pode conduzir à invalidez temporária ou permanente para o trabalho,
gerando prejuízos à população economicamente ativa e também perdas econômicas
diretas (CASTRO et al., 2008).
O interessante no desenvolvimento de uma pessoa com deficiência está no
fato de que a perda das funções incita a criação de novas, que devem ser
descobertas e potencializadas. A função da família, nesse sentido, deve ser
concentrar suas forças em promover a evolução progressiva e a estruturação
psicológica nestas novas condições. Assim, o desenvolvimento não será
determinado pela deficiência, mas por suas consequências sociais.
Questão 3 - “o que você entende por atendimento técnico/humanizado ao paciente
com deficiência física adquirida na UTI?”:
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Quadro 16. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (terceira questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Os alunos do G.C. consideram o atendimento humanizado como sendo
aquele que associa a ‘abordagem biopsicossocial’ do paciente e ‘respeito’, o que
demonstra visão global da pessoa a receber seu cuidado, visando a ‘qualidade de
vida’. Deixam claro que esta prática visa a superação da visão fragmentada do
paciente, buscam estabelecer o sentido de unidade, impondo assim a assistência
integral ao paciente. Além disso, o G.C. preocupa-se com a qualidade de vida que o
paciente pode ter, mediante a incorporação de uma atitude ética de respeito às
necessidades dos pacientes e dos profissionais.
Após os encontros temáticos e experiência na UTI, os alunos reconhecem
perfeitamente que a humanização vai além da ‘competência técnico-científica dos
profissionais’, estende-se também à competência nas relações interpessoais,
sendo estas pautadas no ‘respeito ao ser humano’, à vida, na solidariedade e
sensibilidade para perceber as necessidades de cada pessoa envolvida no
processo, resultando em melhor ‘qualidade no atendimento’.
Perceberam também que os novos tempos exigem dos profissionais muita
competência, não apenas nas áreas científica e tecnológica, mas também na da
vivência dos valores éticos. “A ética vem se tornando uma necessidade crescente, à
medida

que

se

desenvolvem

novas

tecnologias

de

cuidado”

(PESSINI,

BERTACHINI, 2011, p. 99).
A vivência pedagógica aliada à prática incentivou-os a discutir essa temática
para sua conscientização quanto ao exercício da ética e da moral na profissão,
assim como o uso do bom-senso para resgate de valores humanitários
indispensáveis, favorecendo uma nova forma de pensar a vida e perceber o ser
humano na complexa dinâmica das rotinas em UTI.
Questão 4 - “o que você entende por trabalho interdisciplinar/humanizado entre os
profissionais que atuam em UTI em benefício do paciente?”:
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Quadro 17. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (quarta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Para que haja interdisciplinaridade, é necessário trabalhar com os vários tipos
de obstáculos e ficar atento aos discursos que atravessam as práticas das equipes.
Pensar o trabalho em equipe significa pensar o cuidado centrado no paciente e suas
necessidades e não somente nas categorias profissionais da UTI, pois a diversidade
de situações exige respostas imediatas, sob pena de colocar em risco a vida do
paciente.
O que parece ser um ponto em comum entre as respostas dos alunos é a
necessidade que possuem de constituir-se como grupo, ‘equipe’. Para isso,
precisam de espaço e tempo de encontro que possam garantir interação e
comunicação efetivas.
Os momentos de discussões entre os membros da equipe podem ser
considerados como a chance dos profissionais promoverem a convergência das
ideias, priorizando a busca de um nível mais qualificado de assistência, traduzidos
nos questionários como a ‘melhor conduta para o paciente’.
Embora as dificuldades sejam extremamente complexas, os alunos mostram
que mantêm a esperança e acreditam na possibilidade de ‘comunicação entre os
profissionais’ e integração interdisciplinar nas equipes multiprofissionais. Uma das
características do trabalho em equipe, consideradas de relevância, é o cuidado em
relação à comunicação tanto entre os membros da própria equipe, quanto entre esta
e o paciente e sua família. O diagnóstico do paciente e seu plano terapêutico,
elaborados pela equipe, precisam ser passados e bem compreendidos pelo
paciente, para que se tenha boa possibilidade de sucesso na terapia.
Após a realização dos encontros temáticos, fica notória a importância que os
alunos atribuem à questão de ‘compartilhar saberes’. Valorizam as reuniões
periódicas e frequentes com a presença e participação de todos os membros da
equipe. Nessas reuniões, é normal ocorrerem divergências de opiniões entre os
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profissionais até que cheguem a um consenso, porém, a ‘atitude de respeito’ deve
estar presente.
A busca deste consenso evita que o paciente receba diferentes informações,
mensagens duplas ou contraditórias, que acarretam muita angústia, insegurança,
dúvidas e a sensação de que algo melhor poderia ter sido feito, afetando, dessa
forma, a confiança necessária em todo tratamento.
O ‘diálogo entre as áreas’ permite que se tenha uma visão integral do
paciente e, ao mesmo tempo, mais profunda em suas partes, não de forma
fragmentada, como comumente ocorreria no caso de trabalhos profissionais
executados

isoladamente.

O

paciente

deve

ser

considerado

em

suas

particularidades e, por consequência, o atendimento é, em geral, individual e
individualizado.
Assim, a prática profissional da equipe deve possibilitar uma troca efetiva
entre os saberes e fazeres dos membros envolvidos, buscando sempre a
interdisciplinaridade. A busca da integração das pessoas deve ser privilegiada, a fim
de corrigir a dispersão na multiplicidade de especialidades e dissociação de
cuidados, promovendo assim, uma prática mais humanizada.
Questão 5 - quadro comparativo entre categorias mencionadas pelo G.C. e pelo
G.I.pós (depois dos encontros temáticos) a respeito de “quais mecanismos você
utiliza para proporcionar atendimento humanizado à pessoa com deficiência recémadquirida?”:
Quadro 18. Quadro comparativo entre categorias de G.C. e G.I.pós (quinta questão)

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora

Assim como no resultado da pesquisa de Silva e Silveira (2011), realizada
sobre a concepção dos concluintes do curso de fisioterapia acerca da humanização
na sua formação, nossos resultados com alunos da pós-graduação também
mostram que a concepção é restrita, superficial e desprovida de respaldo científico,
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além de visão focada na melhoria da relação terapeuta/paciente (SILVA; SILVEIRA,
2011).
Nesta resposta, o grupo G.C. mostrou que a visão tecnicista continua
influenciando a formação dos profissionais de saúde, com o paciente sendo visto
como objeto e não como um sujeito da ação dos profissionais de saúde; as ações
são centradas no seu corpo, no órgão afetado. Isto fortalece a ideia que, na área da
saúde, é necessário integrar, na formação de seus profissionais, uma formação
humanística. Por outro lado, quando foram questionados a respeito do conceito de
atendimento humanizado na terceira questão, demonstraram a preocupação com a
abordagem biopsicossocial e qualidade de vida. Ou seja, isto nos dá a impressão de
que todos sabem o que é importante fazer, mas ficam apenas no discurso e por
algum motivo não conseguem concretizar de fato em suas práticas toda a teoria
aprendida, ou seja, no final concretizam apenas a prática técnica.
Os encontros temáticos e a vivência em UTI foram fundamentais para os
alunos elaborarem um novo significar da humanização tão necessário no sentido de
qualificar o atendimento terapêutico, promover a satisfação do profissional e do
paciente, além de conscientizar o profissional da saúde, em especial o
fisioterapeuta, para que reconheça o paciente como um sujeito e não como um
simples objeto de sua atenção. Reconhecem que cada pessoa deve ser vista de
maneira holística, levando-se em consideração vários aspectos de sua vida:
contexto social, econômico, cultural, familiar, espiritual, através do compromisso
político, técnico, ético para com a comunidade e as pessoas. Então, humanizar a
assistência na UTI significa cuidar do paciente como um todo, englobando o
contexto familiar e social. Esta prática deve levar em consideração as esperanças,
os aspectos culturais e as preocupações de cada um, além de incorporar os valores
e princípios éticos do Programa Nacional de Humanização Hospitalar: valorização da
vida; compromisso com a qualidade do trabalho; valorização dos profissionais e
educação permanente; valorização da subjetividade das pessoas; fortalecimento do
trabalho em equipe; estímulo à participação, autonomia e responsabilidade; e
promoção de ambiência acolhedora.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este

trabalho

procurou

descrever

e

analisar

como

o

atendimento

interdisciplinar/humanizado da pessoa com deficiência física adquirida vem sendo
percebido pelo profissional fisioterapeuta pós-graduando atuante no ambiente de
UTI, levando em consideração a experiência pessoal do fisioterapeuta e as
informações adquiridas no decorrer de sua formação acadêmica. Além disso, para o
grupo iniciante, procurou estimular a reflexão sobre suas ações, bem como
implementar medidas humanizadoras no âmbito assistencial através da educação,
promovendo assim a sensibilização e preparação adequada destes profissionais.
Verifica-se a importância do envolvimento do fisioterapeuta neste tema, uma
vez que a fisioterapia é um campo de atuação profissional que visa também intervir
na vida do paciente com deficiência física facilitando seu retorno à vida cotidiana.
Os resultados demonstraram que os fisioterapeutas não estão informados e
atualizados sobre temas que fogem da área técnica e que se referem à vida e
participação social da pessoa com deficiência. O aprofundamento das teorias
científicas

corporais,

quer

de

estrutura

como

de

função,

minimizam

o

aprofundamento nas questões sociais na amplitude que abarca o paciente: a família,
o conhecimento da legislação,questões emocionais e psíquicas tão importantes no
momento da perda e da aquisição da deficiência física.
O estudo mostra que os próprios alunos fisioterapeutas pouco discutem entre
si sobre o tema, não se preocupam em buscar ou aprofundar o conhecimento e
necessitam de maior clareza sobre o assunto para que possam atuar com
interdisciplinaridade e humanização.

A busca de conhecimento de outras áreas

fortalece a postura profissional demonstrando, ao paciente e à sua família,
competência e confiança, alargando o lastro de credibilidade à profissão de
fisioterapeuta. Incluindo-se aqui seu papel na equipe interdisciplinar.
Os

encontros

temáticos

foram

ministrados

por

competente

equipe

multiprofissional, com o intuito de formalizar conceitos e transmitir informações a
respeito de deficiência, interdisciplinaridade e humanização, possibilitando, desse
modo, que a instituição passe a buscar suas próprias soluções e a trilhar caminhos
para a humanização do atendimento prestado à população. Além disso, para os
alunos, o encontro temático pareceu constituir-se na oportunidade de resgatar o
verdadeiro sentido de sua prática, o valor do seu trabalho e do trabalhar em equipe e
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a busca pelo aprimoramento das relações que estabelecem entre si, com os
pacientes, de modo que seja valorizada a dimensão humana e subjetiva de todos os
envolvidos.
É necessário humanizar as práticas em saúde diante do acelerado processo
de desenvolvimento tecnológico nesta área, em que a singularidade do paciente
ficou em segundo plano, a doença passou a ser objeto do saber reconhecido
cientificamente e a assistência se desumanizou principalmente no atendimento e nas
condições de trabalho, dificultando as relações humanas, tornando-as objetivas e
individualistas (GALLIAN, 2000).
A humanização constitui um processo que visa à transformação da cultura
institucional propondo métodos para ações de atenção à saúde e de gestão de
serviços (RIOS, 2009). As condições em que se encontram grande parte dos
serviços de saúde nos mostra que é necessário que se reformule as práticas
cotidianas de gestão e de atenção à saúde, substituindo culturas institucionais, ainda
muito disseminadas entre nós, que tendem, infelizmente, a não valorizar as pessoas
que utilizam os serviços de saúde e torna a humanização uma “lenda”, como um
aluno mencionou.
A interdisciplinaridade

equivale

à

necessidade

de

superar a

visão

fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes que
compõem os conhecimentos da humanidade. “Busca-se estabelecer o sentido de
unidade, de um todo na diversidade, mediante uma visão de conjunto, permitindo ao
homem tornar significativas as informações desarticuladas” (GARRUTTI, 2004, p.
189).
O fisioterapeuta é um profissional que está cada vez mais presente na equipe
multiprofissional e, como todos os outros membros da equipe, precisa de
aprimoramento e educação continuada para fazer frente ao avanço da exigência do
mercado de trabalho, conciliando competência técnica e tecnológica com a
competência ética e relacional em seu modo de atuar.
Ao refletirem sobre as condições e relações de trabalho e o seu modo de
atuar, os profissionais de saúde podem inserir-se de maneira crítica e consciente na
realidade, assumindo o papel de sujeitos e agentes de transformação. Ressalta-se a
necessidade deste processo ser interdisciplinar e humanizado, pois suas práticas
são entendidas como promotoras de mudanças estruturais, gerando reciprocidade,
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enriquecimento mútuo, com tendência à horizontalização das relações de poder
entre os campos envolvidos.
Frente ao resultado positivo em relação aos encontros temáticos, surge a
necessidade de implementá-los como proposta interventiva com mais intensidade,
sendo usado como agente de transformação no processo de humanização,
acrescentando o respeito à singularidade do profissional e do paciente, em busca da
melhoria no atendimento.
Esta preocupação deve ser direcionada tanto aos hospitais privados como
públicos, em respeito à pessoa humana. Políticas públicas de humanização da
atenção à saúde vêm sendo consolidadas nos últimos anos e devemos considerar
que, para melhor atingir seus objetivos, devam se orientar pelo denominado princípio
da humanidade, pelo qual o homem deve ser considerado como o centro da ação
ética. Ação eticamente adequada deve considerar o homem como um fim em si
mesmo, e não somente como um meio de satisfação dos interesses das diversas
forças atuantes na atenção em saúde, independente de seu poder econômico.
Vale lembrar que muito da não possibilidade de uma atuação e prática da
proposta de humanização se dá pela má condição e atenção dada à saúde pelos
nossos governantes, não só no que se refere às questões estruturais, mas de
aplicação de verbas, salários e respeito ao cidadão. Este ônus é de todos nós e
deve ser partilhado para reflexão, não visto apenas como crítica que os trabalhos
acadêmicos podem apontar.
Os resultados desta pesquisa trazem também alguns fatores que podem
interferir na concretização deste atendimento mais interdisciplinar e humanizado. A
partir de questões aqui levantadas, ressalta-se a importância de maior número de
pesquisa e produção científica na busca de melhor formação do fisioterapeuta e que
possam ser realizadas com o primordial objetivo de colocar a pessoa com
deficiência física adquirida e atendimento interdisciplinar/humanizado em primeiro
plano.
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ANEXO A – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido
Sujeito de Pesquisa
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
SUJEITO DE PESQUISA
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Interdisciplinaridade e
Humanização: o Fisioterapeuta no atendimento à Pessoa com Deficiência Física Adquirida
no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva” que se propõe a investigar a
interdisciplinaridade/humanização segundo a percepção do fisioterapeuta pós-graduando no
atendimento à pessoa com deficiência física adquirida em ambiente de unidade de terapia
intensiva. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de um questionário simples
aos fisioterapeutas que atendem essas pessoas. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo
Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal
oferecem riscos mínimos aos participantes.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo
a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão
analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas
o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da
coleta de dados.
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa,
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana
Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 8° andar.
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.
Nome do Sujeito de Pesquisa: _________________________________________________
Assinatura Sujeito de Pesquisa: ________________________________________________
Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo,
seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as
dúvidas apresentadas.
São Paulo,____ de _________ de ______ .
______________________________________
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável
Renata dos Santos Francisco

___________________________
Nome e assinatura do Orientador
Profª Drª Beatriz Regina Pereira Saeta
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Endereço: Rua da Consolação, 896
Tel: 2114.8179 beatriz.regina@mackenzie.br
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ANEXO B – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido
Instituição
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
INSTITUIÇÃO
Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa
“Interdisciplinaridade e Humanização: o Fisioterapeuta no atendimento à Pessoa com
Deficiência Física Adquirida no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva” que se propõe a
investigar a interdisciplinaridade/humanização segundo a percepção do fisioterapeuta pósgraduando no atendimento à pessoa com deficiência física adquirida em ambiente de unidade de
terapia intensiva. Os dados para o estudo serão coletados através do preenchimento de um
questionário. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto
os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos
participantes.
Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de
retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a
identificação do local da coleta de dados.
Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 8° andar.
Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o
contato com os Sujeitos de Pesquisa.
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de
Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.
Nome do Representante Legal da Instituição: _____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Instituição: __________________________________
Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste
estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.
São Paulo, ____ de ______________ de _______.
_____________________________________
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável
Renata dos Santos Francisco

________________________________
Nome e assinatura do Orientador
Profª Drª Beatriz Regina Pereira Saeta
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Endereço: Rua da Consolação, 896
Tel: 2114.8179 beatriz.regina@mackenzie.br
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ANEXO C – Modelo do Questionário A
Pesquisa: “Interdisciplinaridade e humanização: o
fisioterapeuta no atendimento à pessoa com
deficiência física adquirida em ambiente de UTI”
Questionário A

Tempo de formação_______________ Sexo: _______ Idade: _______
Experiência prévia em UTI? ( ) Não

( )Sim. Quanto tempo? __________

1.
O que é deficiência física? Cite as formas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.
O que é deficiência física adquirida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.
Como
fisioterapeuta,
o
que
você
entende
por
atendimento
técnico/humanizado ao paciente com deficiência física adquirida na UTI?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. O que você entende por trabalho interdisciplinar/humanizado entre os
profissionais que atuam em UTI em benefício do paciente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Quais mecanismos você utiliza para proporcionar atendimento humanizado à
pessoa com deficiência recém-adquirida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
6. Se você tivesse tido a oportunidade de participar de encontros temáticos
envolvendo os assuntos acima abordados, sua atuação técnico/humanizada teria
sido mais prontamente aperfeiçoada?
( ) Sim

( ) Não

7. Durante seu curso de especialização com atendimento em UTI, você procurou
aprofundar seus conhecimentos sobre atendimento profissional/humanizado?
( ) Sim

( ) Não

Como: _____________________________________
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ANEXO D – Modelo do Questionário B
Pesquisa: “Interdisciplinaridade e humanização: o
fisioterapeuta no atendimento à pessoa com
deficiência física adquirida em ambiente de UTI”
Questionário B

Tempo de formação_____________ Sexo: ____________ Idade: __________
Experiência prévia em UTI? ( ) Não

( )Sim. Quanto tempo? __________

1.
O que é deficiência física? Cite as formas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
2.
O que é deficiência física adquirida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
3.
Como
fisioterapeuta,
o
que
você
entende
por
atendimento
técnico/humanizado ao paciente com deficiência física adquirida na UTI?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
4.
O que você entende por trabalho interdisciplinar/humanizado entre os
profissionais que atuam em UTI em benefício do paciente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
5.
Quais mecanismos você utilizaria para proporcionar atendimento humanizado
à pessoa com deficiência recém-adquirida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
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ANEXO E – Modelo do Questionário C

Pesquisa: “Interdisciplinaridade e humanização: o
fisioterapeuta no atendimento à pessoa com deficiência
física adquirida em ambiente de UTI”

Questionário C
1.
O que é deficiência física? Cite as formas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
2.
O que é deficiência física adquirida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3.
Como fisioterapeuta, o que você entende por atendimento humanizado à pessoa
com deficiência física adquirida internada na UTI?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4.
O que você entende por trabalho interdisciplinar entre os profissionais que atuam em
UTI em benefício do paciente?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
5.
Quais mecanismos você utiliza para proporcionar atendimento humanizado à pessoa
com deficiência recém-adquirida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
6.
Cite pelo menos dois aspectos que podem interferir na realização do atendimento
humanizado no trabalho interdisciplinar.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
7.
Sua atuação técnico/humanizada foi mais prontamente aperfeiçoada devido à
participação de encontros temáticos envolvendo os assuntos acima abordados?
( ) Sim
( ) Não
Especifique________________________________________________________________

