
11. Título: Relações entre discursos e práticas na reabilitação de pessoas com 
deficiência física 

Aline Missel¹; Gustavo Roese Sanfelice¹ 
¹ FEEVALE/RS 

Palavras-chave: pessoas com deficiência; reabilitação; socialização; humanização da 
assistência. 
 

Introdução e objetivos: 
A concretização de ações mais humanizadas e propostas de formação que contemple 
os aspectos inerentes à humanização dos serviços de saúde passam por diversos 
aspectos. Encontram-se desafios éticos relacionados aos ideais de humanização das 
práticas de saúde, de essencial relevância, uma vez que o processo de reabilitação de 
pessoas com deficiência física é sustentado por princípios como a integralidade e 
inclusão social, dentre outros, demandando a revisão das práticas cotidianas, de modo 
a promover a cidadania desses indivíduos. O presente estudo (CAAE: 
15725913.8.0000.5348) teve como objetivo investigar as percepções e as atuações de 
profissionais da área da saúde, que atuam em instituições de reabilitação com 
pessoas com deficiência física, nos aspectos relacionados à inclusão social, 
humanização da saúde e formação acadêmica.  
 

Métodos: 
Para tanto, a amostra foi constituída de 6 profissionais, sendo 2 médicos, 2 
fisioterapeutas e 2 fonoaudiólogos. Foram submetidos a entrevistas semiestruturadas 
e observações de atendimentos, permitindo atuação sobre uma variedade de 
evidências em condições contextuais de reputação do processo. Para a análise dos 
dados utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin, onde resultou em três categorias: 
Aspectos sociais do sujeito; Atuação e conhecimento em relação à inclusão social e 
formação; e A concepção de humanização da saúde.  
 

Resultado: 
Este estudo demonstrou a complexidade da reabilitação de pessoas com deficiência 
física, assim como possibilitou, do ponto de vista da análise dos dados, a identificação 
de alguns obstáculos que precisam ser transpostos no intuito de garantir a qualidade 
nesse serviço, como: dificuldades para o acesso adequado e precoce aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS); falta de efetividade e eficácia das políticas públicas e 
legislação em relação à saúde e a acessibilidade, e carência em capacitação 
sociocultural e humanizada dos profissionais envolvidos nas práticas em saúde.  
 

Discussão e conclusão: 
Finalmente, a pesquisa aponta que o papel da formação acadêmica e de políticas 
públicas efetivas relacionadas à saúde e a acessibilidade são fundamentais para 
inclusão social de pessoas com deficiência física, pois são aspectos interligados que 
necessitam de trabalho intersetorial para garantir assistência reabilitacional de 
qualidade a estas pessoas.  

 


