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Introducao: A Rede de Cuidados Continuados Integrados dá-se como uma estratégia de recuperação e aperfeiçoamento dos aspetos de
qualidade de vida, por meio de intervenções sequenciais de saúde e/ou de apoio social. Através das necessidades individuais de natureza
preventiva, reabilitativa ou paliativa, com finalidade de desenvolver autonomia e melhorar funcionalidade.

Objetivos: O trabalho tem por objetivo relatar prática desenvolvida durante mobilidade internacional em Unidade de Cuidados
Continuados Integrados em Bragança/Portugal com enfoque na reabilitação fisioterapêutica realizada em utentes com patologias
neurológicas. Através disso, contrapor diferentes realidades encontradas por meio de uma visão crítica no local de atuação de
reabilitação.

Método: É um estudo no qual retrata uma articulação participativa, em que possibilita uma análise criteriosa quanto às intervenções
propostas no local de reabilitação em Portugal aliado a construção de novos recursos e estratégias no que se refere à recuperação de
utentes acometidos por patologias neurológicas a partir da cooperação ativa no processo. A experiência deu-se por meio de estágio
ofertado pela instituição de acolhimento da mobilidade acadêmica, Instituto Politécnico de Bragança, no período de março a junho de
2017. O trabalho foi realizado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Bragança, de modo a atuar dinamicamente na
reabilitação funcional de utentes juntamente à equipe multidisciplinar implementada. Diante disso, os dados foram coletados de modo
observacional e formatados em forma de relatório. A partir de então foi descrito criticamente a vivêncial pela qual se sucedeu o período
de mediação.

Resultados: Foi visto que os indivíduos, quando apresentavam necessidades transitórias, a intervenção era executada diariamente, de
maneira a provocar uma melhora do quadro patológico em menor espaço de tempo. Destaca-se formações, elaboradas mensalmente
pelos próprios profissionais da Unidade. Com isso, além de reforçar conhecimentos, as apresentações estabeleciam uma manutenção de
um trabalho preciso para proporcionar melhor apoio ao indivíduo internado. Notou-se, também, a importância na utilização expressão
cliente em contra partida a de paciente, comumente empregada no Brasil. Dado que paciente teria a conotação de uma posição passiva e
hierarquicamente inferior, já o termo cliente remete uma configuração mais autônoma.

Conclusão: Diante das experiências proporcionadas foi observado um trabalho minucioso, em que possibilitou o aprimoramento de
conhecimentos capazes de complementar futuros projetos. Durante essa etapa foi treinado um olhar criterioso, de forma a perceber
possibilidades e limitações individuais de cada utente e, com isso, provar a importância do trabalho da fisioterapia."
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