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PREFÁCIO

A APESC, especialmente na figura de uma de suas mantidas, a UNISC, tem 
concretizado ao longo de sua história uma sólida relação de comprometimento 
com a sua comunidade, à qual presta serviços nas mais diversas áreas do 
conhecimento, integrando de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão.

Uma iniciativa de sucesso nesse sentido é o Serviço de  Reabilitação Física de 
Nível Intermediário\SRFis que  atende 25 municípios do Vale do Rio Pardo e Jacuí, 
principalmente áreas de Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional.

A obra, Marcas do Trabalho em Equipe II, documenta diversas ações realizadas 
pelo SRFis que trazem, entre muitos temas relevantes, perspectivas históricas, 
métodos e técnicas de tratamento, reflexões e inovação.

Trago como destaque resultados de investigações de professores,  profissionais, 
bolsistas e usuários, que evidenciam o humanismo praticado no  enfrentamento dos 
desafios. Em tempos difíceis que vivemos,  decorrentes da pandemia do COVID-19, 
valores como colaboração, empatia, dedicação e solidariedade, muito presentes 
nesta obra, nos dão esperança  de dias melhores.

Convido você a conhecer este importante trabalho, que tanto nos serve e 
orgulha.

Uma ótima leitura!

  Leonel Tedesco



APRESENTAÇÃO

 A publicação, Marcas do Trabalho em Equipe, na sua primeira edição ocorrida 
em 2011, expressou a síntese de um processo histórico de ações com pessoas com 
deficiência física que, a partir de 2001, se desenvolve e qualifica até alcançar o pata-
mar de Serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Passada mais de uma década de Serviço de Reabilitação Física de Nível Inter-
mediário/SRFis da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC,  é o momento, agora, 
de publicizar a segunda edição que evidencia a maturidade das reflexões e sistema-
tizações do trabalho desenvolvido pelos  integrantes da equipe. 

Nesta segunda edição queremos apresentar resultados de ações/intervenções 
que foram adensadas a partir de atendimentos e acompanhamentos a usuários, pes-
quisas de professores, trabalhos de conclusão de cursos de estudantes e de dife-
rentes seminários realizados. É para nós, da equipe, um novo platô que materializa 
a maturidade reflexiva, de síntese e de devolução, em forma de conhecimento, à 
comunidade acadêmica.

Esse período de intervenções, pesquisas e interlocuções teóricas que o proces-
so reflexivo possibilitou alcançar tem resultado concreto no avanço técnico e opera-
cional no ato de atender os usuários que chegam ao SRFis.   

Para socializar ao público a síntese dessa segunda etapa, apresentamos Mar-
cas do Trabalho em Equipe em dois eixos: o primeiro, com artigos relacionados à te-
mática da pessoa com deficiência e possibilidades que se fizeram presentes a partir 
do SRFis; outro, com resumos que abordam várias ações e espectros reflexivos.

Desejamos uma ótima leitura a todos!

Angela Cristina Ferreira da Silva
Eunice Maria Viccari



SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA UNISC: DIÁLOGOS 
INTERVENTIVOS E INVESTIGATIVOS

Angela Cristina Ferreira da Silva1

Eunice Maria Viccari2

Rafael Kniphoff da Silva3

Lisiane Lisboa Carvalho4

Sérgio Junior Zonta5

Andréia Haag6

 Gabriella Moraes Jungblut7

 Nathalie da Costa8

1 Iniciando…

Em 2001, com o projeto “Atenção e Cuidados Integrais ao Amputado e a 
Portadores de Necessidades Especiais”, iniciou-se a caminhada da extensão 
universitária do curso de Fisioterapia, visando o cumprimento de horas atividades dos 
docentes e o incremento na formação acadêmica. Primeiramente, o credenciamento 
para  a concessão de Órteses e Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMs) 
era do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O projeto contava com a presença 
de estudantes do Curso de Fisioterapia e um médico contratado  que avaliava e 
realizava as triagens, juntamente com um professor fisioterapeuta para indicação 
das órteses e próteses mais adequadas para cada beneficiário das três regiões de 
abrangência: Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Vale do Jacuí. Em 2004 houve o 

1 Mestre em Educação. Coordenadora do Curso de Fisioterapia e do Serviço de Reabilitação Física 
da Universidade de Santa Cruz do Sul. Departamento de Ciências da Saúde. E-mail: as@unisc.br

2 Doutora em Serviço Social. Departamento de Ciências, Humanidades e Educação. 
E-mail: eviccari@unisc.br

3 Mestre em Promoção da Saúde. Departamento de Ciências da Saúde. 
E-mail: rafaelsilva@unisc.br

4 Mestre em Promoção da Saúde. Departamento Ciências da Saúde. 
E-mail:lisianecarvalho@unisc.br

5 Fisioterapeuta. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 
E-mail: sergiojrzonta@gmail.com

6 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 
E-mail: ahaag@mx2.unisc.br

7 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 
E-mail: gabriella.jungblut@gmail.com

8 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 
E-mail: naticosta02@hotmail.com
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credenciamento junto ao Ministério da Saúde.  Com esse credenciamento, o projeto 
ampliou-se para os cursos de Nutrição, Enfermagem, Serviço Social e Psicologia, 
atuando, a partir desse momento, em duas frentes: a concessão e a reabilitação. 

Desde 2009 passou a denominar-se de Serviço de Reabilitação Física de Nível 
Intermediário/SRFis, integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), respondendo 
por  duas frentes: concessão dos dispositivos anteriormente citados e  reabilitação 
dos usuários e seus familiares/cuidadores nas diferentes áreas. A primeira frente, 
vinculada ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA) da Secretaria de Saúde, a segunda, ao 
Ministério da Saúde. 

Dessa maneira, o atendimento oferecido no Serviço de Reabilitação Física de 
Nível Intermediário/SRFis da UNISC engloba, na sua grande maioria, a assistência 
aos amputados e às pessoas com deficiências e/ou com a funcionalidade 
comprometida.  Até março de 2019 o Serviço acolhia usuários de 62 municípios das 
três Coordenadorias Regionais de Saúde: 13ª (Rio Pardo), 16ª (Taquari) e 8ª (Jacuí), 
passando, a partir dessa época, a atender pacientes de 25 municípios das regiões 
dos vales, respectivamente da 13ª (Rio Pardo) e da 8ª (Jacuí). 

Este artigo apresenta resultados da investigação acerca do estado da arte da 
Tecnologia Assistiva (TA), a fim de avançar no conhecimento da realidade social e 
individual das pessoas com deficiências usuárias do SRFis, conforme necessidades 
particulares para uso dessa tecnologia. 

A investigação, ocorrida em 2015, iniciou com revisão de literatura básica e 
complementar e organização do percurso investigativo por meio de pesquisa 
documental e empírica, possibilitando avançar no conhecimento da realidade social 
e individual das pessoas com deficiência usuárias do SRFis, para constatar suas 
necessidades particulares do uso de TA. 

A pesquisa documental envolveu artigos de autores que vêm desenvolvendo 
estudos sobre o tema bem como buscou documentos oficiais que balizam o 
desenvolvimento sobre TA.

A pesquisa empírica ocorreu durante a atividade de sala de espera, quando adotou-
se procedimentos de grupos focais com base em questões sobre o entendimento, 
formas de uso, dificuldades e possibilidades sobre usos da TA. O trabalho indicou o 
avanço da autonomia das Pessoas com Deficiência (PCDs) e, como consequência, 
ofereceu possibilidades de um melhor viver para esse segmento populacional.  Os 
participantes (docentes e estudantes) perceberam uma maior aproximação com a 
integralidade do fazer em saúde, compreendendo, progressivamente, as variantes 
dos significados da TA vivenciadas pelos usuários o que adensou qualidade, 
complexidade e profundidade ao espectro teórico, necessário para articular ensino, 
pesquisa e extensão.



11 Angela Cristina Ferreira da Silva, Eunice Maria Viccari (org.)
MARCAS DO TRABALHO EM EQUIPE NA SAÚDE

O artigo expressa, portanto, a articulação do estado da arte sobre Tecnologia 
Assistiva (TA) como uma das dimensões da inclusão social, como resultado de 
uma investigação dialógica de caráter exploratório que possibilitou a distribuição, o 
acompanhamento e a criação de adaptações personalizadas de TA com rebatimentos 
considerados positivos na vida desses usuários e, por extensão, de seus familiares.

É relevante ponderar que o papel das TA, na inclusão social, é entendida por  
Mazzotta (2011) como a participação ativa nos vários grupos de convivência social. 
Entretanto, não basta somente incluir o usuário em um grupo, é preciso proporcionar 
uma troca, uma cooperação e condições para sua verdadeira inserção, possibilitando, 
assim, que a sua participação seja ativa e significativa. Camargo (2018, p. 1) alega 
que inclusão, “[...] é uma prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, no 
lazer, na educação, na cultura, mas, principalmente, na atitude e no perceber das 
coisas de si e do outrem”.

Essa atitude mencionada por Camargo vem ao encontro das Tecnologias 
Assistivas  por sua concepção ser personalizada e proporcionar ao usuário sua 
inserção no grupo social, na comunidade, na família e no trabalho. 

Os procedimentos para conhecer as situações de pessoas com deficiência 
física, usuários do SRFis que demandam adaptações singulares de suas TA (órteses, 
próteses e meios de locomoção), foi acompanhado da catalogação de novas 
possibilidades desses dispositivos. 

O processo também se valeu das ações informativas individuais e coletivas sobre 
sua existência de modo a favorecer a adequação às suas necessidades identificadas 
ao longo do trabalho. Cabe mencionar que o trabalho possibilitou o avanço da 
autonomia e, consequentemente, um melhor viver para esse segmento populacional. 
Entretanto, reforça-se que esse trabalho de articulação entre as demandas dos 
usuários e as TA e/ou suas adaptações é contínuo e dinâmico. 

O adensamento teórico prático foi determinante para efetuar identificação, 
ajustes e avanços nos procedimentos a serem adotados em cada uma das etapas 
planejadas até chegar à melhor e mais adaptada TA particularizada para os usuários 
que as necessitam. 

2 Perseguindo os significados da TA

Para responder às indagações desse trabalho investigativo adotou-se a 
técnica de grupo focal visando um processo de escuta e diálogo com e entre os 
usuários atendidos no SRFis. Processo esse que vem possibilitando potencializar a 
aprendizagem e desenvolvimento do estado da arte da TA de modo participativo e 
aplicado à realidade. 
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Cabe situar TA como um conceito que vem se institucionalizando e evoluindo 
no âmbito das relações sociais que se estabelecem no cotidiano, à medida que 
possibilita avanço de direitos sociais. Nesse sentido é imprescindível associar à 
realidade de pessoas que delas necessitam (em decorrência de situações congênitas 
ou adquiridas ao longo da vida, seja por deficiência ou por velhice) com sua adaptação 
a esse contexto. Implica, ainda, em vincular o conhecimento da realidade individual 
e social das pessoas aos avanços das tecnologias da informação e comunicação. 
Os avanços atuais estão estreitamente associados aos direitos sociais como um 
investimento permanente de desenvolvimento da cidadania.

Atualmente a TA reside num paradigma que vem sendo apropriado gradativamente 
por pesquisadores e gestores como contribuição para a operacionalização de políticas 
públicas no âmbito da educação, da saúde e da assistência social predominantemente. 
Bersch (2006, p.31) afirma que a expressão TA, “[...] é utilizada para identificar todo 
o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover
vida independente e inclusão”.

A mesma autora (2017) define a TA como um auxílio que promoverá a ampliação 
de uma habilidade funcional deficitária, ou que ainda possibilitará a realização da 
função desejada que encontra-se impedida, seja por deficiência ou velhice. Para 
Bersch (2017, p. 2) o objetivo da TA é, “[...] proporcionar à pessoa com deficiência 
maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação 
de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 
aprendizado e trabalho”.

Segundo Dias de Sá (2006) apud Bersch (2007), a TA requer ser compreendida 
como forma de resolver problemas funcionais, valorizar desejos, habilidades e 
expectativas, incluindo, dessa forma, recursos que promovam e estabeleçam uma 
maior abrangência nos aspectos da comunicação alternativa, da acessibilidade 
ao computador, às orientações para atividades de vida diária, desenvolvimento da 
mobilidade, melhor adequação postural em diferentes níveis, desde cadeira de rodas 
como em veículos, órteses e próteses dentro de uma pluralidade de possibilidades 
particulares para cada usuário. 

No SRFis, lócus da pesquisa, as TA concedidas possibilitam que pessoas 
com deficiência tenham disponibilizadas melhores condições de saúde, e, assim, 
avancem na qualidade de suas vidas. Entretanto, o trabalho continuado e permanente 
permite identificar outras possibilidades a serem criadas e desenvolvidas, de forma a 
transcender limites até então instituídos nas TA, já atendidas. 

Embora seja mais frequente encontrar produções sobre TA no âmbito da 
educação, como expressam as autoras Schirmer et al., (2007), o campo da política 
de saúde têm evidenciado necessidades de avançar no que tange à produção de 
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conhecimento, a fim de criar novas alternativas de inclusão social também para os 
usuários que não se encontram inseridos na rede formal de ensino. 

Ao atuar em serviços de saúde, como é o caso do SRFis, os problemas funcionais 
identificados expressam a necessidade de aprender a utilizar a TA, identificar e 
analisar situações que necessitem de adaptação, o que precede de uma discussão, 
avaliação, planejamento e execução específicas conforme situação de cada usuário. 
Trata-se de um aprendizado a ser desenvolvido entre todos os atores (usuários e 
integrantes da equipe do SRFis, além de docentes de outros cursos e técnicos). Esse 
aprendizado é constituído através da escuta ampliada pela equipe com a intenção de 
mediar e fortalecer os vínculos e as possibilidades de expressões dos usuários, que 
são assistidos nas suas individualidades. 

Com base na experiência em desenvolvimento no SRFis com pessoas 
com deficiência física, tem sido adotado o conceito de TA como ajudas técnicas, 
utilizado na legislação brasileira, quando trata de garantir: produtos, instrumentos e 
equipamentos ou tecnologias adaptadas ou especialmente projetados para melhorar 
a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo 
a autonomia pessoal total ou assistida (Art. 61 do Decreto nº 5.296/04).

Com essa compreensão, tem ocorrido o acompanhamento dos usuários 
que chegam ao Serviço para atendimento, identificando as possibilidades e as 
necessidades das possíveis inserções de TA no seu cotidiano.

A dispensação de órteses, próteses e ou meios auxiliares de locomoção tem 
sido o primeiro caminho para uma aproximação desses usuários, que, através da 
informação, acessam um atendimento integral, passando obrigatoriamente pelo 
diálogo, visando sua identificação funcional e social. Essa, por sua vez se dá através 
da informação a qual se constitui como um recurso com potência para efetivar 
mediação das relações sociais, a fim de criar as oportunidades de transformação e 
enfrentamento para variadas situações de desigualdade de condições de vida.

O desenvolvimento da linguagem vem demonstrando possibilidades de aprender 
a significar e ou ressignificar os conhecimentos e autoconhecimentos de cada um 
dos integrantes do grupo. Evidências da necessidade de transcender o conhecido 
e adentrar no desconhecido das subjetividades e intersubjetividades, em favor de 
expressões que denotam adaptações em suas TA, são momentos imprescindíveis 
na construção dialógica das relações e na execução adequada dos processos de 
melhoria na qualidade de vida dos usuários.

Da mesma forma, o exercício da linguagem fomentado pela escuta tenciona 
políticas públicas com alcance social, caracterizando-as como dever do Estado e 
direito do cidadão que se encontra em desvantagem social, econômica, cultural, 
política, educacional e de acessibilidade nas diferentes dimensões. Essas, por sua 
vez, os impossibilitam de alcançar os serviços disponíveis na sociedade, impedindo-
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os de avançarem em seu processo de inclusão, assegurado através de estratégias e 
políticas públicas. 

Nessa mesma esteira, a linguagem é uma grande auxiliar e condicionadora da 
inclusão social do ser. Formar grupos e espaços em que todos integrantes possuam 
uma mesma linguagem, sendo eles usuários ou profissionais de saúde, é uma maneira 
de proporcionar escuta e socializar as informações para que todos, efetivamente, 
tenham acesso às políticas, aos serviços e/ou suas demandas. 

Merece ainda destacar que a linguagem propriamente dita, usada na 
comunicação com usuários, realizada de maneira simples e de fácil entendimento, 
descartando termos científicos desnecessários é fundamental na concretização 
dessa “conversa” indo ao encontro da realidade vivida pelos grupos, e, assim, essa 
inclusão terá significado na subjetividade vivida pelo usuário. 

Algumas dificuldades e problemas de adesão do usuário ao ambiente de 
inclusão podem ser decorrentes da falta de informação e conhecimento de que PCDs 
têm direito à convivência não segregada e ao acesso aos recursos disponíveis aos 
demais cidadãos. 

Portanto, é imprescindível introduzir outras dinâmicas que quebrem o círculo 
vicioso do desconhecimento da informação como possibilidade de criar mediações 
sobre o ato de pensar, conhecer e conhecer-se ao trabalhar com pessoas com 
deficiência e o acesso a TA como direito social à inclusão social.

3 Aproximações cotidianas

Nos momentos em que foram coletadas as percepções dos usuários participantes 
do SRFis sobre as TA que utilizam detectou-se que além do seu uso como dispositivo 
de locomoção, ainda que de forma naturalizada, esses poderiam usufruir de outros 
meios, adaptações ou novas possibilidades. Poderiam desenvolver melhorias 
significativas no próprio processo de autonomia, com o intuito  de garantir o direito de 
ir e vir, favorecendo a utilização de espaços públicos de lazer e cultura. Assim haveria 
a inserção em atividades vinculadas ao mundo do trabalho, que potencializariam um 
processo mais ampliado de inclusão social, maximizando as possibilidades em todos 
os âmbitos sejam sociais, físicos, psicológicos e culturais. 

Cabe evidenciar que existem as políticas sociais, voltadas às necessidades das 
pessoas com alguma deficiência. Essas políticas, conforme Sassaki (1999) apud 
Freitas et al. (2007) são caracterizadas por dois modelos: o de integração social e o 
da inclusão social. O primeiro se refere às práticas sociais, as quais visam adaptar a 
pessoa com deficiência para conviver em sociedade e o segundo, que a sociedade 
seja adaptada às necessidades dessas pessoas, para que possam se desenvolver 
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no meio em que vivem. 

Refletir acerca da inclusão social requer reconhecer a existência de processos 
que se constituem desigualmente, colocando em cena formas de enfrentamento 
relacionadas a ações afirmativas. Implica considerar que: 

[…] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 
que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 
alimente ou reproduza as desigualdades. (SANTOS, 2003, p. 56). 

Concordando com o autor, considera-se que os processos de inclusão social 
levam em conta, concomitantemente, a superação de desigualdades já instituídas 
e a vigilância para que esses não reproduzam outras. Portanto, implica vigilâncias 
desses processos nas ações que afirmam a inclusão social de forma a respeitar as 
diferenças.

Atualmente existem vários dispositivos que fomentam e potencializam a inclusão 
social nas diferentes dimensões da vida. A TA é uma dessas, a qual sinaliza um processo 
em permanente construção com vistas ao desenvolvimento de habilidades perdidas 
ou reduzidas, avançando para além das responsabilidades familiares. Constitui-se de 
um avanço no que tange ao acesso aos direitos em que, embora ainda com limites, 
as políticas públicas apresentam perspectivas inclusivas.  Exemplos variados são 
identificados no trabalho realizado no SRFis, confirmado por fragmentos de falas de 
usuários conforme referido a seguir: 

Eu não conseguia me sentir seguro com a prótese que usava, 
ela me incomodava. Sentia dor na perna, perna que nem tenho 
mais. Mas achava que não poderia sentir. Ao ouvir os bolsistas 
falarem em dor fantasma comecei a me perceber melhor e, 
assim, entender melhor a função da minha prótese”[…].

Aprendemos bastante nessas salas de espera, como ser mais 
independentes no acesso a esses direitos que são nossos. Aqui 
também aprendi que as vezes a cadeira não está adequada e o 
problema é real. Precisa ser melhorada. Eu já troquei de cadeira 
mais de uma vez[...].

É através dessas redes de assistência e saúde que chegamos até 
aqui, se não fôssemos informados sempre sobre os direitos que 
são nossos, nessas salas de espera, as coisas não mudariam 
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muito [...]. 

E eu nem sabia que podia ganhar a cadeira de rodas e de banho de 
graça, pois quase ninguém nos fala isso, quando venho aqui, é bom, 
porque conheço gente nova, outras histórias e posso contar a minha 
história [...].

Adquirimos coisas materiais e vivências aqui, aprendemos com o que 
vocês nos trazem e, com os outros pacientes que estão aqui, vamos 
nos enxergando naquilo que é igual e diferente de cada um. Assim, 
também sabemos que a dor do outro pode ser maior que a nossa[...]. 

A gente nunca acha que essas coisas (a deficiência física) vai 
acontecer com a gente, as pessoas nos olham com pena como se 
a gente não tivesse vida, e em muitos lugares, não nos querem em 
público, por que é feio[...]. 

É importante que as pessoas saibam se colocar no lugar do 
outro, sentir a dor do outro, não olhar feio quando passa na rua, 
afinal somos iguais, as coisas que nos fazem diferentes agora 
são essas próteses, essas cadeiras, mas somos gente ainda[...].

As verbalizações aludem que a conversa entre os usuários possibilita a cada 
um que se observe e encoraje a falar sobre sua deficiência, sendo a amputação 
e os entornos por ela desencadeados os mais evidentes nesse grupo. Ainda, ao 
verbalizar, aprendem com as histórias compartilhadas e participam ativamente das 
atividades propostas pela equipe.

Em diferentes momentos de diálogos realizados, os direitos sociais foram pauta 
e possibilitaram aos usuários discutirem a rede de saúde, assistência e previdência 
social dos seus municípios, percebendo o quão importante são e como se constituem 
para que o seu acesso seja efetivo e reivindicado junto ao poder público. Buscou-
se orientar os caminhos a serem percorridos nas três esferas de acesso: federal, 
estadual e/ou municipal. 

O fato de os participantes exporem suas percepções, necessidades, dúvidas, 
avanços, conquistas e dificuldades cotidianas potencializam os encontros e expressam 
as semelhanças e as diferenças que são fundamentais para o diálogo. Essas se 
afirmam, a partir da experiência e vivência individual, sobretudo pela oportunidade de 
convívio no coletivo onde se identificam e exercitam suas singularidades, e a relação 
dessas com seus pares. 

Nesse sentido, foram percebidos movimentos individuais ao encontro com a 
alteridade como forma de expressão, de significar e/ou ressignificar suas vivências 
acerca de amputações, compreensões e utilização das TA  bem como demonstrações 
de parte das percepções identificadas e consideradas expressivas no processo de 
verbalização dos participantes revelados nos excertos acima citados.
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Os resultados dessa pesquisa trouxeram o empoderamento a todos os 
envolvidos: a) aos pesquisadores que conseguem identificar as condições sociais, 
familiares, interpessoais e pessoais, permitindo uma aproximação com um trabalho 
permanente no âmbito da integralidade, princípio esse perseguido no campo da 
saúde. Reside num processo que só ocorre mediante aproximações sucessivas e, 
sobretudo, quando há articulação entre áreas do conhecimento que desejam atrelar 
intervenção com investigação e vice-versa. Criam um espaço de diálogo permanente, 
mediado por aprendizados coletivos (pesquisadores, estudantes, usuários e 
familiares e/ou cuidadores) essenciais para o processo formativo dos estudantes; b) 
aos usuários por compreenderem e atribuírem significados a situações vivenciadas. 
Situações essas que materializam em palavra suas possibilidades e seus limites; 
c) aos estudantes que exercitam a investigação e o planejamento, desenvolvem e
executam ações interventivas ampliando seus conhecimentos para além da sala de
aula numa articulação ensino, pesquisa e extensão.

4 Arremates

A pesquisa realizada se apresentou como uma conjunção que fortalece e 
evidencia a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, uma 
premissa perseguida e possível no âmbito universitário. 

O diálogo entre essa tríade possibilita transcender situações de TA já instituídas, 
trabalhando em situações instituintes que até então encontravam-se veladas e 
desprovidas da voz dos usuários. 

Atuar, conhecer, confeccionar e dispensar dispositivos cujo valor é individual 
a cada usuário com deficiência, sem dúvidas, é de suma importância e gratificação 
acadêmica, uma vez que se mostra eficiente àqueles que necessitam e cumpre com 
o papel de ensino, pesquisa e extensão universitária.

A proposta de trabalhar a investigação a partir de atividade de extensão (sala 
de espera) e, na sequência, pesquisa através dos procedimentos de GFs evidenciou 
a materialidade da articulação desses três pilares do ensino superior. O diálogo 
estabelecido entre os docentes que atuam na extensão e os responsáveis pela 
pesquisa constituiu o agenciador para que os estudantes inseridos na extensão 
universitária, através do SRFis, dialogassem com o aprendizado prático que os 
referencia a partir do ensino de graduação. 

Os relatos colhidos através dos participantes evidenciam, na avaliação dos 
pesquisadores, que o aprendizado construído potencializou as informações sobre 
o uso, manejo e novas possibilidades para melhorar funções básicas de vida
diária.  Pensar em TA de modo investigativo e interventivo vem se constituindo



18 Angela Cristina Ferreira da Silva, Eunice Maria Viccari (org.)
MARCAS DO TRABALHO EM EQUIPE NA SAÚDE

nessa vivência, remetendo à lógica do bem-estar, da qualidade de vida, dos direitos 
sociais assegurados, da melhor condição física, funcional, laboral e comunicacional. 
Portanto, a reflexão sobre TA remete ao planejar, desenvolver e garantir a inclusão 
social, avançando conceitual e operacionalmente nessa direção.

Observou-se que no âmbito dos direitos sociais há muitas pessoas que 
os desconhecem, e outras que já ouviram “muitas vezes”, porém encontram-se 
desprovidos de autonomia para acessá-los. É imprescindível que as informações 
sobre os mesmos sejam veiculadas e fortalecidas de modo que os usuários 
desenvolvam ativos pessoais para avançarem no seu processo de desenvolvimento 
como cidadãos. Para que esse processo ocorra, além do diálogo com os usuários 
e profissionais de saúde, também se faz necessário interlocução continuada entre 
profissionais que atuam em outras políticas sociais como Assistência e Previdência 
Social, Educação e Trabalho, no âmbito dos municípios referenciados no SRFis. 
Processo esse, que se efetiva mediante interdisciplinaridade e intersetorialidade, o 
que é um desafio permanente na formação e na gestão de serviços executores de 
TA.  
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ACESSIBILIDADE NA UNISC: 
O CAMINHO PERCORRIDO E OS PRÓXIMOS DESAFIOS

Patrícia Oliveira Roveda1

 Raquel Ribas Fialho2

1 Introdução

De acordo com as informações do último censo de 2017, divulgado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), em 2017, as Instituições de Ensino Superior (IES) no 
Brasil matricularam quase 40 mil estudantes com alguma deficiência, entre as quais a 
física, a sensorial ou intelectual, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. Entre 2004 (5.395 alunos) e 2017 (38.272), houve um 
crescimento de 709% de estudantes ingressando os bancos universitários (AGÊNCIA 
DO SENADO, 2016). As Figuras 1 e 2 mostram esse potente crescimento, mesmo 
que esses números sejam ainda muito pequenos quando pensamos num universo 
de quase 8,3 milhões de matriculados no Ensino Superior (ES).

Figuras 1 e 2 –  Dados do Censo 2017 do MEC/INEP

Fonte: BRASIL, 2018.

1 Doutora em Educação pela UFSM. Departamento Ciências da Saúde. E-mail: proveda@unisc.br
2 Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNISC. Departamento Ciências da Saúde.
E-mail: rfialho@unisc.br
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Uma das explicações que pode justificar esse aumento expressivo é a aprova-
ção da Lei nº 13.409, de 2016 (BRASIL, 2016), pois a mesma instituiu a inclusão de 
pessoas com deficiência no programa de reserva de vagas em instituições federais de 
educação superior, que contemplava estudantes provenientes das escolas públicas 
de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Desse modo houve maior possibilidade 
de ingresso ao ES, as pessoas com deficiência aumentaram a busca de continuidade 
de seus estudos (AGÊNCIA SENADO, 2016). Ao mesmo tempo podemos citar a cria-
ção de Programas Estudantis como o FIES3 e o Prouni,4 como forma de minimizar as 
dificuldades financeiras dos estudantes para o acesso ao ES.

Amorin, Gomes e Fumes (2015 p.1) comentam que o crescimento do número de 
pessoas com deficiência frequentando o ES “se originou de conquistas alcançadas 
e, por sua vez, se deram através de lutas históricas daqueles que ao longo de muitos 
anos se encontravam excluídos ou marginalizados desse espaço educacional”.

O estudo de Nogueira e Oliver (2018), que objetivou analisar o acesso da popu-
lação com deficiência ao Ensino Superior em Sorocaba / SP, mostrou que houve pro-
gresso na inclusão de pessoas com deficiência no ES, afirmando que esse progresso 
é proveniente do incentivo dos programas governamentais. Essa realidade mudou 
bastante após o ano de 2019 com as novas premissas do governo federal.

Mesmo com esse avanço de ingresso no ES após o decreto, os dados do Censo 
da Educação Superior de 2016 mostram que apenas 0,45% do total de 8 milhões de 
matrículas no ensino superior são de alunos com deficiência (BRASIL, 2017). É nesse 
contexto que se defende a necessidade de ações voltadas para universalização do 
acesso em todos os níveis de ensino (AMORIN; GOMES; FUMES, 2015).  Castanho 
e Freitas (2005) há 15 anos defendiam que ações educativas junto a estudantes com 
NEE, na educação superior, é uma questão de democracia e cidadania.

Na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) não seria diferente, é crescen-
te o número de estudante do Vale do Rio Pardo e Taquari que apresentam alguma 
deficiência e que procuram os diversos cursos de nossa instituição. Posteriormente 
apresentaremos dados a esse respeito. A UNISC tem se mostrado bastante sensível 
às questões de acessibilidade de todos os estudantes que buscam os bancos univer-
sitários, pois sabemos que não basta apenas a legislação vigente quanto à entrada 
no ES, a pessoa com deficiência precisa ter condições, não só de acesso, não só 
nos processos seletivos, mas sim durante toda sua trajetória acadêmica quanto aos 

3 O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa criado pelo MEC e 
objetiva financiar a graduação na educação superior para estudantes que estejam regularmente 
matriculados em instituições privadas. Informação que consta no portal do Ministério da Educação 
(MEC).   https://www.gov.br/mec/pt-br

4 O Programa Universidade para Todos do MEC foi criado em 2001 e tem por objetivo conceder 
bolsas de estudo parciais e integrais em universidades e faculdades privadas de todo o país. Infor-
mação que consta no portal do Ministério da Educação (MEC). https://www.gov.br/mec/pt-br
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processos de ensino-aprendizagem necessários na formação em qualquer área, con-
dições essas que envolvem todos os tipos de acessibilidade.

Ao mencionar pessoas com deficiência esclarecemos que de acordo com o Art. 
2º, da Lei nº 13.146, de 06/07/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimentos de longo prazo quer seja de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua par-
ticipação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 2015). Destaca-se nessa definição o modelo social da deficiência, 
pautado pela interação e respeito às diferenças superando o aspecto clínico, defini-
do pela incapacidade e na normalização das pessoas (MAIOR, 2015; MAIOR, 2017). 
Conforme Sassaki (2003), esse conceito determina que a sociedade deva eliminar as 
diferentes barreiras (que serão destacadas no próximo item do capítulo) impostas à 
participação das pessoas com deficiência.

Lira (2014, p. 1) chama atenção a respeito e afirma que: “A inclusão de alunos 
com necessidades educativas especiais requer uma (re) elaboração de muitas ações 
com base no sujeito e não somente no grupo”. A mesma autora ainda coloca que 
“a Universidade é um espaço para a criação, a transferência e aplicação de conheci-
mentos e para a formação e capacitação do indivíduo, como também para o avanço 
da educação em todas as suas formas”.

 A equipe do Núcleo de Apoio Acadêmico (NAAC), na UNISC, oportuniza  di-
ferentes ações que vão desde a realização dos processos seletivos, passando por 
todo o percurso acadêmico, ou seja, aulas teóricas e práticas, estágios curriculares, 
enfim, em toda a vivência inerente aos cursos de graduação, pós-graduação (lato e 
stricto senso) e cursos técnicos.  Além do NAAC, as parcerias com setores, chefias 
de departamento, coordenações de curso e, especialmente, com os docentes envol-
vidos determinam as condições para que a acessibilidade se estabeleça e, de fato, a 
pessoa com deficiência se sinta incluída e reconhecida por suas diferenças.

 O estudo de Neves, Maciel e Oliveira (2019), que objetivou analisar as repre-
sentações dos coordenadores de cursos de licenciatura sobre as práticas inclusivas 
de pessoas com deficiência em uma IES pública do Pará, revelou três eixos potencia-
lizadores da inclusão: primeiro, a construção de uma consciência inclusiva; segundo, 
a política de formação continuada, por fim, as redefinições do papel e das condições 
de trabalho do educador no ES. Este último considerado fundamental nas práxis.

Este capítulo objetiva discorrer sobre acessibilidade, legislação e trajetória da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) em propiciar acessibilidade aos estudan-
tes com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, durante a formação 
no Ensino Superior.
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2 Alinhavos Teóricos

Para compormos o capítulo compartilhamos algumas informações pertinentes 
ao tema.

2.1  Acessibilidade: conhecendo um pouco mais a respeito

Uma vez que a principal temática deste capítulo é acessibilidade iniciamos com 
seu conceito. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em seu Art. 3º, inciso I, 
acessibilidade é:

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autono-
mia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, infor-
mação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. (BRASIL, 2015).

Existem diferentes tipos de acessibilidade. Romeu Kazumi Sassaki (2009) os 
denomina de “dimensões de acessibilidade” e as classifica em seis, são elas: arqui-
tetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. Além 
dessas seis já mencionadas criou-se a dimensão denominada digital ou tecnológica. 
O Quadro 1 apresenta mais informações.

Quadro 1 – Dimensões ou Tipos de Acessibilidade

(continua)

Dimensão Características Práticas e Exemplos

1. Atitudinal Ausência de pre-

conceitos, estereó-

tipos, estigmas e 

discriminações nos 

comportamentos 

da sociedade para 

pessoas que têm 

qualquer deficiên-

cia ou necessitam 

de auxílio, como os 

idosos, obesos.

- Auxílio ao idoso e às pessoas com cegueira para atra-

vessar uma avenida, auxílio na mobilidade dentro do 

campus;

- Ceder lugar em transporte público a uma gestante, 

ou pessoa com mobilidade reduzida;

- Igualdade na oferta de vagas de emprego, em es-

colas, locais de lazer, independente de raça, etnia ou 

condição social;

- Programas / capacitações / formações com objetivos 

de conscientizar e sensibilizar as pessoas para a con-

vivência na diversidade humana e para o respeito das 

diferenças.
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2. Arquitetôni-

ca / física

Extinção de bar-

reiras físicas e am-

bientais: nas re-

sidências, locais 

públicos e privados, 

edificações e equi-

pamentos urbanos.

- Presença de rampas de acesso com corrimão, reser-

va de vaga em estacionamento, presença de piso tátil

e superfícies planas.

- Largura ideal de portas para passagem de pessoas

em cadeiras de rodas.

- Assentos para pessoas obesas;

- Banheiros adaptados com barras, torneiras e maça-

netas de fácil manuseio; - Presença de elevadores.

3. Comunica-

cional

Quando não há ne-

nhum tipo de barrei-

ra na comunicação 

entre pessoas (fa-

ce-face, língua de 

sinais), da escrita 

(jornal, revista) ou 

virtual.

- Presença de profissional intérprete em salas de aula

e eventos;

- Presença de painéis de controle em Braille em eleva-

dores, shoppings, escolas/universidades, nos cardá-

pios, entre outros, textos com fonte ampliada;

- Sinalizadores sonoros em telefones públicos;

- Jornais em áudio.

4. Digital /

Tecnológica

Sem barreiras a 

qualquer tipo de co-

municação e recur-

sos disponíveis na 

Web.

- Páginas, links, vídeos, sites, entre outros, acessíveis

a pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual;

- Materiais em formatos de áudio para consulta de pes-

soas com deficiência visual.

5.Instrumental Sem barreiras em 

instrumentos, ferra-

mentas, utensílios 

de estudo nas ins-

tituições educacio-

nais, assim como 

em atividades pro-

fissionais, de lazer e 

recreação.

- Essa acessibilidade se faz presente nas demais:

adaptação de material didático, utilização de apa-

relhos, equipamentos, utensílios e Tecnologias As-

sistivas (andadores, lupas manuais ou eletrônicas,

aparelhos para surdez, Avatares Libras).

6. Metodológi-

ca ou pedagó-

gica

Sem barreiras nos 

métodos, teorias e 

técnicas de estudo. 

Como os professo-

res concebem o co-

nhecimento, apren-

dizagem, avaliação.

- Professores promovem diversificação curricular, fle-

xibilização do tempo, uso de tecnologias: pranchas

de comunicação, textos ampliados (fonte, imagem,

gráficos) ou em braille, leitores de tela e/ou softwares

ampliadores de comunicação alternativa, com foco na

aprendizagem dos estudantes em todos os níveis de

ensino.

Quadro 1 – Dimensões ou Tipos de Acessibilidade

(continua)

Dimensão Características Práticas e Exemplos
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7. Programáti-

ca

Sem barreiras in-

visíveis embutidas 

em políticas públi-

cas, legislações, 

normas, portarias, 

decretos etc. Em re-

gulamentos educa-

cionais, empresa-

riais, comunitários e 

normas em geral.

- Quando são criadas e aprovadas leis, portarias ou

decretos que objetivam avanços na abertura de vagas

e na promoção de direitos para pessoas com deficiên-

cia;

Eliminação de barreiras invisíveis contidas em regi-

mentos, regulamentos, portarias, projetos pedagógi-

cos dos cursos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020 a partir de SASSAKI, 2009; BRASIL, 2013.

Todos os tipos ou dimensões apresentadas são importantes, mas considerando 
os tempos e espaços de isolamento social ocasionados pela pandemia da COVID-19, 
onde as relações interpessoais que temos estabelecido são prioritariamente virtuais, 
enfatizamos a dimensão digital ou tecnológica, uma vez que ela precisa prover uma 
série de recursos para a navegação, a compreensão e a interação de qualquer indi-
víduo na web (com ou sem deficiências e independentemente de quais dificuldades 
apresente), sem que precise do auxílio de outra pessoa (MELO; BARANAUSKAS, 
2006).

Os mesmos autores ainda explicam que quando se fala em dificuldades estão 
implícitas as diferenças socioculturais, educacionais, antropométricas, perceptuais, 
cognitivas, motoras entre os usuários, as tecnologias de navegação que utilizam (na-
vegadores gráficos para ambiente desktop, navegadores textuais, sintetizadores de 
voz) e a diversidade de ambientes em que se encontram (tecnologicamente precário, 
com ou sem ruído, iluminação variada, mobiliário em configuração diferente da con-
vencional), ou seja, precisa-se de uma internet acessível para todos.

De certo modo todas as dimensões de acessibilidade se direcionam para  in-
cluir a pessoa com deficiência em diferentes ambientes, sejam eles do tipo residen-
cial, educacional, de lazer  e/ou serviços. 

Incluir é um ato de justiça social, assegurando condições de igualda-
de no exercício dos direitos e das liberdades fundamentais e promo-
vendo a autonomia e a independência pela minimização de barreiras, 
sejam de comunicação, sejam de interação com o meio. (PIVETTA; 
ALMEIDA; SAITO; ULBRICHT, 2016, p. 167).

Quadro 1 – Dimensões ou Tipos de Acessibilidade

(conclusão)

Dimensão Características Práticas e Exemplos
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Garcia, Bacarin e Leonardo (2018) afirmam que a inclusão promoveu mudanças 
importantes na sociedade como um todo. Os indivíduos com deficiência passaram 
a conquistar seu espaço como cidadãos, e suas reivindicações também encontram 
ressonância no poder público. Sendo assim, as IES formadoras, através dos muitos 
modos de promover e motivar a inclusão e a acessibilização, cumprem um importan-
te papel social.

Ao discutir mais especificamente sobre a política nacional de inclusão digital e o 
impacto da Tecnologia Assistiva (TA) para a educação e a inclusão de pessoas com 
deficiência visual, Bruno e Nascimento (2019, p. 2) afirmam que nas últimas décadas, 
no Brasil, “a política de inclusão de pessoas com deficiência tem como foco as tec-
nologias para a eliminação das barreiras atitudinais, na comunicação e na aprendiza-
gem, com recursos desenvolvidos para o atendimento das necessidades específicas 
aos educandos com deficiência visual”.

2 Acessibilidade no Ensino Superior e a Legislação Vigente

No ES a acessibilidade deve ser considerada em todas as suas dimensões 
(SASSAKI, 2009), destacando o aspecto “legal, curricular, das práticas avaliativas, 
metodologias, entre outras” (BRASIL, 2013, p. 2).

Em 1996, o MEC organizou o primeiro documento relacionado às pessoas com 
deficiência no ES (PILATTI; MENEGHEL, 2009; FANTACINI; ALMEIDA, 2019).  Esse 
documento foi denominado de Aviso Curricular nº 277/MEC/GM, e enviado aos reito-
res, solicitando uma política de acesso e permanência do estudante com deficiência 
nas IES. O documento evidenciava a preocupação em garantir o ingresso na universi-
dade, por meio da acessibilidade no momento dos exames vestibulares, na correção 
das provas e na disponibilização de materiais adaptados (BRASIL, 1996). 

A Portaria nº 3.284/03 é específica para o ES. Apresenta os requisitos básicos 
para acesso, mobilidade, uso de equipamentos e instalações para pessoas com defi-
ciência física, visual e auditiva que devem ser considerados para garantir a acessibili-
dade dos alunos. Instrui os processos de autorização, de reconhecimento dos cursos 
e do credenciamento de instituições (BRASIL, 2003).

No ano de 2004, as Leis 10.048/2000 e 10.098/00 são regulamentadas pelo 
Decreto nº 5.296/04, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida (idosos, gestantes), bem como estabelece normas 
gerais e critérios para acessibilidade. No âmbito educacional, o Art. 24 enumera as 
condições de acessibilidade no acesso e na utilização de todos os espaços ou com-
partimentos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que devem ser 
observados nas IES para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura 
ou renovação de curso (BRASIL, 2004).
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A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), passa a vigorar em 2016. 
Trata-se da Lei Brasileira de Inclusão, conhecida também pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Apresenta destaque ao direito à acessibilidade, à garantia da edu-
cação inclusiva, conceito já apresentado neste capítulo. Mais especificamente sobre 
a acessibilidade na área educacional, destacamos no capítulo IV, nos Art. 28 e Art. 
30, onde estão as diretrizes referentes ao sistema educacional inclusivo garantindo o 
aprendizado, os serviços e recursos de acessibilidade que promovam inclusão plena 
desde o acesso, participação e permanência nos cursos das instituições públicas e 
privadas, de educação profissional e tecnológica.

Sobre a necessidade de criação do Núcleo de Acessibilidade na Educação Su-
perior o Decreto nº 7.611/2011 dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e estabelece no Art. 5 e §2 a estruturação de Núcleos de 
Acessibilidade nas instituições federais. Tem como objetivo suprimir as barreiras físi-
cas de comunicação e de informação que impedem e/ou dificultam a participação,  o 
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência (BRASIL, 2011).

Por meio da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (BRASIL, 2008) define-se a Educação Especial como modalidade trans-
versal a todos os níveis, etapas e modalidades, e define que:

[...] no Ensino Superior se efetiva por meio de ações que promovam o 
acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Essas ações 
envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços 
para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, 
nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, 
que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desen-
volvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa 
e a extensão. (BRASIL, 2008, p.16).

O documento descreve a disponibilização de recursos, serviços de acessibilida-
de e o atendimento educacional especializado complementar à formação dos alunos. 
Define o público da educação especial como estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação (BRASIL, 2008).  

No âmbito educacional, atualmente, destacamos algumas leis que vigoram e 
foram mencionadas acima, essas norteiam e definem as ações das IES (públicas, 
comunitárias ou privadas) no que tange a propiciar acessibilidade de pessoas com 
deficiência na formação acadêmica no ES.

A respeito de outras dimensões da acessibilidade, muitas leis, decretos e nor-
mas foram e vêm sendo aprovadas. No ano de 1985 foi criada a primeira Norma Téc-
nica referente à acessibilidade pela Associação Brasileira de Norma Técnica (ABNT) 
identificada por NBR 9050 e intitulada como “Acessibilidade a edificações, mobiliá-
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rios, espaços e equipamentos urbanos”. A Norma passou por uma revisão em 2004 
e outra em 2015. Essas atualizações buscaram melhorias e aproximações aos con-
ceitos de Desenho Universal, definindo critérios e parâmetros para que não apenas 
edificações e mobiliários sejam inclusivos, mas também espaços e equipamentos 
urbanos.

ABNT NBR 9050 foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-
040) e pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações (CE-040:000.001).
O Projeto circulou em Consulta Nacional, conforme edital nº 08, de 20.08.2012 a
18.10.2012 (ABNT, 2015).  As seções 10.15 e 10.16 são as que apresentam maior
detalhamento quanto à acessibilidade arquitetônica em ambientes educacionais,
foco deste capítulo. Dentre as informações encontramos aspectos a respeito de rotas
acessíveis, acessibilidade em todos os espaços educacionais, ou não, dentro da
instituição, número de sanitários adaptados, mobiliários internos e externos, entre
outros, mas todos objetivam o acesso total à pessoa com deficiência aos espaços e
serviços (ABNT, 2015).

Um exemplo que citamos de que muitos Órgãos e Setores Públicos têm amplia-
do o olhar sobre a importância da acessibilidade no cotidiano é a postagem de feve-
reiro de 2020 da Secretaria de Transparência do Senado (STrans) que publicou, no 
site do Senado na internet, a “Constituição Transparente”, primeira versão da Carta 
Magna com ferramentas avançadas de acessibilidade. Essa ação permite que pes-
soas com diferentes graus de deficiência, dentre elas a visual, auditiva e também 
dislexia possam ter acesso ao texto constitucional de forma fácil, acessível e intuitiva 
(AGÊNCIA SENADO, 2020).  

Mediante essa série de leis, de decretos e de normas comentadas nos ques-
tionamos: serão elas suficientes e eficazes para se determinar a inclusão e a aces-
sibilidade? Segundo Bobbio (2004), há uma diferença entre o direito que se tem e o 
que se gostaria de ter, um ordenamento positivo é apenas uma norma que valida e 
expressa um direito,  mas que nem sempre é adotada. Ainda para Bobbio, o ponto 
decisivo para efetivação das leis seria convencer o maior número de pessoas, sobre-
tudo os governantes e juristas da importância e dos benefícios que tais leis trazem à 
comunidade.

A seguir relatamos parte da história da UNISC quanto à garantia da acessibilida-
de à comunidade acadêmica.

3 Contando um pouco dos caminhos percorridos pela UNISC

Este capítulo do livro versa a respeito da temática acessibilidade na Universida-
de de Santa Cruz do Sul – UNISC, ações já efetivadas, nosso presente e as possibili-
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dades e necessidades futuras.

 Conforme documentos institucionais e projetos desenvolvidos para a comu-
nidade externa e interna, desde a década de 1990 a UNISC vem se dedicando à 
temática da inclusão social e educacional, a fim de possibilitar a participação dos 
estudantes nos diferentes níveis de ensino e favorecer o acesso de pessoas com 
deficiência ao ES de qualidade, bem como para atender aos dispositivos legais e 
normativos, a começar pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), também 
pela Convenção dos direitos das pessoas com deficiência (ONU, 2006) e seguindo 
as diretrizes do ensino nacional que garantem a Educação como um direito Universal 
em todos os níveis de ensino.

 Nos anos de 2000 e 2001 foi desenvolvido um projeto de extensão, no âmbi-
to acadêmico, “Assessoria Técnico Pedagógica aos Alunos (as) com Necessidades 
Educacionais Especiais – NEE5 atendendo à Portaria nº 1679/99.6 O projeto buscava, 
em conjunto com os diversos cursos e professores, desenvolver diferentes ações 
para efetiva participação dos estudantes no contexto universitário, além de discutir 
pressupostos legais, teóricos, filosóficos e desmistificar práticas cotidianas adotadas 
pela maioria da população até então. 

 Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido e viabilizar a acessibilidade, 
assegurando condições plenas de acesso, participação e permanência das pessoas 
com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, criou-se, em 2003, o Nú-
cleo de Apoio Acadêmico – NAAC, junto à Pró-reitoria de Graduação. Com a es-
truturação do Núcleo a UNISC demonstrou o seu comprometimento com o acesso 
ao conhecimento a essa população e na consolidação de uma política institucional 
voltada à inclusão.

 O Núcleo foi pensado para os estudantes da graduação, sendo a equipe  
composta inicialmente por duas professoras da área da educação e um funcionário. 
Contava, ainda, com o apoio de uma professora de psicologia, e, aos poucos foi se 
estruturando com o ingresso de bolsistas e intérpretes de libras.  No ano de 2005 a 
UNISC recebeu o reconhecimento do Prêmio FADERS de Responsabilidade Social,7 
pelas ações inclusivas desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Acadêmico.

 Após  a reestruturação organizacional na UNISC, em finais de 2019, o núcleo 
passou a vincular-se à Diretoria de Ensino da Graduação da Pró-reitoria Acadêmica.  

5 O projeto foi coordenado, na época, pelas Professoras Giana Diesel Sebastiany e Adriana da Silva 
Thoma. Também foram responsáveis pela criação do NAAC em 2003. 

6 Portaria nº 1.679, de 2 de dezembro de 1999, dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cur-
sos, e de credenciamento de instituições (BRASIL, 1999).

7 Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas Portadoras de 
Deficiência e para as Pessoas Portadoras de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (FADERS). 
(Pesquisa documental ao Acervo do Naac, 2020).
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É formado, no momento, por uma equipe multiprofissional da área da psicologia, 
neuropsicopedagogia, psiquiatria, tradutor/intérprete de libras e funcionários técni-
cos administrativos.

 No decorrer dos anos e conforme a necessidade, o núcleo contou com a pre-
sença de outros profissionais, além de bolsistas de diferentes cursos, estagiários de 
psicologia, jovens aprendizes, a fim de dar conta da diversidade e da complexidade 
que envolve o processo educacional inclusivo.  

  Para efetivar a inclusão no ES o NAAC acolhe, orienta e atende os estudantes 
da graduação, pós-graduação e cursos técnicos que apresentam dificuldades na 
sua trajetória acadêmica como as relacionadas às questões biopsicossociais, didá-
tico-pedagógicas, de dificuldades de aprendizagem e de acessibilidades a fim de 
garantir-lhes a igualdade de oportunidades durante todo o processo formativo.

 Anache, Rovetto e Oliveira (2014) afirmam, a partir da vasta revisão de referen-
ciais que pesquisam essa temática, que os problemas enfrentados na permanência 
dos estudantes com alguma deficiência nas IES devem-se à presença de barreiras 
atitudinais e pedagógicas. As primeiras bastante mencionadas nos depoimentos do 
subitem 4 deste capítulo.

No ano de 2020, segundo os dados do Núcleo, a instituição configurou um nú-
mero de 40 estudantes que concluíram sua formação e receberam em sua trajetória 
acadêmica apoio do núcleo em diferentes situações. São egressos dos diversos cur-
sos, que conquistaram o diploma através do esforço pessoal, familiar e pelo compro-
metimento da Universidade no desenvolvimento profissional do acadêmico.

Sabemos que o número de formados e de alunos matriculados com deficiência 
pode ser maior do que o registrado, tendo em vista que nem todos se autodeclaram, 
o que dificulta a identificação e a garantia de direitos dentro da instituição.

 Conforme o Relatório Anual do NAAC (UNISC, 2019), disponibilizado na rede 
interna da instituição, 44 estudantes com deficiência e/ou Necessidades Educacio-
nais Especiais (NEE) foram atendidos no ano passado. Desses, 35 estudam no cam-
pus de Santa Cruz, 5 são estudantes no campus de Montenegro e 3, em Venâncio 
Aires. A maioria solicitou apoio durante o processo seletivo vestibular. Outros foram 
encaminhados por professores e coordenadores de curso, ou sentiram dificuldades 
em sua trajetória e buscaram o apoio do núcleo. A Figura 3 apresenta a situação da 
UNISC em quatro anos quanto aos diagnósticos clínicos dos estudantes com defi-
ciência que frequentam os 3 campus universitários.
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Figura 3 - Panorama de estudantes da Graduação da UNISC com deficiência

Fonte: Registros do Núcleo de Apoio Acadêmico (2016-2019).

A maioria dos estudantes matriculados no ano de 2019 apresenta deficiência 
física, seguido de “outras” necessidades, como Transtorno do Pânico, Déficit de 
Atenção, Transtorno de Ansiedade, Dislexia, Espondilite Anquilosante, Hiperatividade, 
Epilepsia e Distúrbio de Déficit de Atenção.  

O Núcleo propõe ações para eliminar as barreiras metodológicas, comunicacionais 
e atitudinais no espaço acadêmico, assegurando o direto à participação e à aprendi-
zagem de todos os estudantes. Para garantir a inclusão educacional, a acessibilidade 
e a equidade na UNISC descreveremos, abaixo, ações que são desenvolvidas desde 
a inscrição nos processos seletivos da Universidade.  

O NAAC é responsável pelo apoio técnico especializado oferecido nos proces-
sos seletivos da UNISC para viabilizar o acesso e a equidade aos candidatos com 
NEE. Desde a inscrição o candidato solicita, via formulário, o recurso especial para 
realizar a prova. O edital informa que será  disponibilizada prova ampliada, fonte 
tamanho 18; uso de lupa; profissional ledor; profissional para transcrição; intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais – Libras; sala de fácil acesso e mesa para cadeira de 
rodas. Condições que estão na legislação e são garantidas e efetivadas pela insti-
tuição (BRASIL, 1996, BRASIL, 2015). Em casos dos recursos disponibilizados não 
atenderem à necessidade do candidato é possível uma análise, com base no laudo, 
para verificar a possibilidade de oferecer outro recurso para realizar a prova. 

O atendimento dos estudantes com deficiência e/ou NEE se desenvolve em 
diferentes momentos durante sua vivência universitária - acolhimento, escuta familiar, 
construção das orientações/parecer, assessoria e mediação aos docentes, acom-
panhamento individual ao estudante, de acordo com a realidade biopsicossocial de 
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cada um.

Ao ingressarem na Universidade os estudantes passam por um processo de 
acolhimento integrado com os profissionais do Núcleo (Psicóloga e Neuropsicope-
dagoga). São encontros para conhecer a história psicossocial, clínica e escolar do 
estudante, visando identificar suas necessidades específicas para compor um docu-
mento orientador para a prática docente. Quando necessário, é realizada a escuta de 
familiares e/ou responsáveis como forma de agregar mais informações.

Após acolhimento e discussão do caso pela equipe é elaborado um documen-
to com orientações/parecer, a fim de propor apoios/recursos de acessibilidade ne-
cessários ao desenvolvimento e progresso acadêmico, atendendo à Lei Brasileira 
de Inclusão (BRASIL, 2015, art. 28). As orientações e estratégias educacionais são 
compartilhadas com todos os implicados no processo: coordenação de curso, pro-
fessores e estudantes, e semestralmente avaliadas e [re] avaliadas (BRASIL, 2015).

Conforme a demanda são realizadas assessorias aos docentes e aos colegia-
dos de curso, com o objetivo de orientá-los em relação às necessidades educacio-
nais dos estudantes que estão sendo atendidos. Os acompanhamentos ao estudante 
e ações de mediação professores-estudantes são permanentes visando avaliar os 
processos de ensino-aprendizagem e a vivência no ambiente acadêmico durante 
toda a trajetória, até a conclusão da mesma.  

Os recursos de acessibilidade em todos os campi são prestados para garantir 
a inclusão dos estudantes que necessitem de adaptações arquitetônicas, comunica-
cionais, instrumentais, metodológicas e/ou outras, visando à autonomia e indepen-
dência durante seu percurso universitário.

O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, 
também procura promover ações que visam eliminar barreiras pedagógicas, arqui-
tetônicas e de comunicação para efetivar a política de acessibilidade na instituição 
através de mapeamento dos alunos com deficiência, cursos de extensão e eventos 
de acessibilidade e acessibilidade curricular, sala de aula e Atendimento Educacional 
Especializado (AMORIN; GOMES; FUMES, 2015).

Conforme já mencionado, o Núcleo assegura ao acadêmico surdo o profissio-
nal Intérprete de Libras, não só no processo seletivo, mas em sala de aula e em 
eventos. Ao acadêmico com deficiência visual e baixa visão é oferecido ampliação 
de materiais impressos e digitais, bem como profissional ledor e transcritor, disponi-
bilização de computadores com leitores de tela, adaptações nas provas e atividades, 
descrição de imagens, digitalização e conversão de material para estudantes cegos 
além de apoio na mobilidade.

Os demais estudantes recebem apoio conforme sua necessidade. Alguns exem-
plos são: flexibilização do tempo na avaliação e demais atividades acadêmicas, apoio 
na organização do tempo e dos estudos, sendo o trabalho viabilizado em parceria 
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com professores e setores da instituição na busca da eliminação das barreiras para 
que os estudantes possam ter as mesmas condições de aprendizagem.

O NAAC também disponibiliza outros atendimentos aos estudantes, de forma 
individual ou em grupo, conforme demanda. Os estudantes podem ter acesso ao 
atendimento individual da psicologia, da neuropsicopedagogia, da psiquiatria, bem 
como podem participar de grupos, oficinas, palestras com o foco em questões aca-
dêmicas que interferem no rendimento e na saúde mental.  Quando necessário o 
núcleo também encaminha os acadêmicos para as clínicas da universidade, para a 
rede pública e particular de saúde do município.  

Em relação à estrutura física, o NAAC não realiza as adequações, mas por meio 
dos estudantes recebe a demanda das barreiras encontradas e repassa, atualmente, 
para o setor de engenharia da UNISC. Desde sua estruturação, os profissionais do 
NAAC somam esforços junto ao setor responsável na busca de espaços acessíveis, e 
assim conseguindo observar as diferentes adequações e investimentos nos diferen-
tes campi em acessibilidade arquitetônica.

A instituição também conta com a Comissão de Acessibilidade, designada pela 
Portaria nº 117, de 10 de novembro de 2015, responsável pelo acompanhamento da 
situação atual nos diversos campi da UNISC, para fins de diagnóstico e elaboração 
de um plano de ação para proposição de investimentos e elaboração da Política 
Institucional de Acessibilidade. Essa política identifica as situações/adaptações que 
serão analisadas e avaliadas para que seja elaborado um plano de ação conforme 
viabilidade econômica (UNISC, 2015). 

Mesmo antes da criação da comissão, mas com mais frequência e legitimida-
de após a sua criação, foram realizadas adequações conforme os novos requisitos 
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 (2015). Também foram acolhidas demandas ins-
titucionais, dentre elas a arquitetônica, metodológica, pedagógica, como: vagas de 
estacionamento, rampas, piso tátil, adequação de sanitários, adequação da infraes-
trutura de laboratórios, investimento de tecnologia para viabilizar transmissão das 
aulas; móvel adaptado ao uso de microscópio para estudante com deficiência física.

Para essas adequações a UNISC também contou com a colaboração da equipe 
do projeto de extensão “Arquitetura e Saúde”. Em 2019, o referido projeto também 
fez um caderno de Diagnóstico da Acessibilidade Arquitetônica da Escola Educar-se, 
localizada no campus de Santa Cruz do Sul. Além dessas iniciativas muitos outros 
projetos de pesquisa e extensão trabalham com diferentes objetivos e metodologias 
junto a pessoas com deficiência.

Recentemente os auditórios receberam rampas de acesso ao palco, sinalização 
dos espaços e dos assentos preferenciais, além de ampliação das vagas em estacio-
namentos. Também realizou a implantação de vaga coberta, melhorando condições 
de acesso à Universidade.
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Em relação à acessibilidade programática e atitudinal são realizadas formações, 
cursos, oficinas, capacitações, eventos, rodas de conversa, apresentações em disci-
plinas e palestras sempre em parceria com projetos de extensão, bem como com se-
tores para promover a sensibilização e o conhecimento sobre estudantes com NEE, 
repercutindo na eliminação das barreiras atitudinais e na mudança da postura acadê-
mica em relação à acessibilidade e inclusão.

Os estudantes podem ser encaminhados por professores e coordenadores de 
curso, via formulário disponibilizado na intranet, ou podem procurar espontaneamen-
te o NAAC.  É realizado um cadastro no Núcleo e o estudante preenche um formulário 
de solicitação de atendimento, informando suas necessidades. A partir desses enca-
minhamentos definem-se quais profissionais farão os atendimentos e acompanha-
mentos ao estudante. Quando necessário e acordado com o estudante, a equipe faz 
contato com os professores como um modo de obter feedback do processo e auxiliar 
o estudante em suas dificuldades.

Esse retorno é dado com brevidade pela maioria dos professores, porém, por 
vezes esse retorno não ocorre, assim como a parceria no desenvolvimento das ativi-
dades adaptadas. Alguns profissionais da educação ainda mostram certa resistência 
à flexibilização de aspectos da docência universitária, as quais precisam ser modifi-
cadas e [re] significadas nesse contexto de inclusão e acessibilidade no ES.  

4 Narrando a realidade: relatos de experiência de diferentes atores

Este subtítulo apresenta depoimentos de egressos e estudantes atuais da gra-
duação e da pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, que receberam 
apoio do NAAC. Realizamos o contato, por mensagem de whatsapp, com dez sujei-
tos, dos quais oito responderam ao seguinte questionamento: A UNISC auxiliou na 
tua formação acadêmica em relação a alguma necessidade diferenciada durante a 
graduação? Se sim, nos relate como. Dos oito respondentes elencamos as respostas 
que ilustram de maneira pontual as ações do NAAC. Cada estudante foi mencionado 
pelas iniciais do nome,  curso e ano em que se formou, ou ano de ingresso.

[...] eu dei uma ideia para uma professora para adaptar a mesa, ali co-
meçou e ela descobriu que tinha o NAAC [...], NAAC entrou em conta-
to, eu passei a ideia de tirar a parte de baixo da mesa, [...] e daí me foi 
fornecida uma mesa [...] vinha um segurança com guarda-chuva e me 
conduzia até os prédios que eu tinha aula. E achei isso muito impor-
tante este apoio porque eu não conseguia. Mesmo quando não tinha 
chuva quando tinha muita subida, ladeira sempre tinha alguém que me 
conduzia até o local (T.L.M. Graduada em Nutrição 2003/2011).

Sim, sempre tive auxílio. No meu caso, tanto em acessibilidade, mesa 
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maior para cadeira de rodas, quanto para a locomoção dentro do 
Campus. (J.G.B. Graduada em Psicologia, período 2005/2016).

Sim, adaptação das mesas do laboratório, [...] deixar salas no primeiro 
piso para as aulas sem laboratório, [...] adequação de alguns banhei-
ros. Rampas com melhor acessibilidade e a troca da porta do depar-
tamento de informática. [...] os túneis entre os blocos para os dias 
de chuva e vaga no estacionamento em pontos estratégicos. (M.V. L. 
estudante de Ciência da Computação, ingresso 2014).

A egressa de nutrição comenta que foi sua a ideia em adaptar uma classe (mesa), 
modelo ainda utilizado na UNISC. O NAAC identificou essa demanda e providenciou 
a adaptação ou a solicitação para a confecção de adaptação ao setor responsável 
e distribuiu as classes conforme a matrícula dos estudantes nas disciplinas/módulos 
em parceria com a Pró-Reitoria Acadêmica. A egressa da psicologia também falou 
sobre o uso das classes adaptadas. As duas precisaram de apoio na mobilidade 
dentro do campus, devido a rampas inadequadas e para se deslocar entre os blocos, 
sem cobertura.

O terceiro depoimento do estudante de Ciência da Computação é muito impor-
tante, por mostrar as mudanças na estrutura física que foram introduzidas a partir do 
trabalho da Comissão de Acessibilidade, em 2015, que sistematizou o trabalho de 
remoção de barreiras e promoção de espaços acessíveis.  

[...] em todos os semestres procurei explicar para os professores so-
bre a minha surdez, pois dependo de leitura labial para entender o que 
o outro está falando. Também falei da importância dos vídeos legen-
dados para conseguir acompanhar as aulas. Foi fundamental explicar
à equipe do NAAC sobre as minhas necessidades de acessibilidade
em sala de aula de modo que eles pudessem explicar aos professores
de cada semestre e reforçar a importância de se preparar aulas mais
acessíveis. Nesse aspecto, o NAAC contribuiu para diminuir, reduzir al-
gumas barreiras atitudinais dos professores, alunos e demais pessoas
no trato das pessoas com deficiências. Durante a graduação dois pro-
fessores se mostraram resistentes e deixaram claro que o problema
da acessibilidade não era com eles e me ignoraram em sala de aula,
apesar de eu explicar a minha situação várias vezes. Os demais pro-
fessores (a maioria) procuraram se adaptar as minhas necessidades,
o que me fez sentir acolhida e valorizada como ser humano. (M. R. S.
Graduada em Psicologia 2013/2019).

Em relação a barreiras atitudinais e metodológicas essas também ficam explíci-
tas na fala da egressa da psicologia que destaca o papel do NAAC no acolhimento, 
na mediação/assessoria aos professores, para que reconhecessem sua diferença e 
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proporcionassem a acessibilidade comunicacional e metodológica necessárias à sua 
aprendizagem.

Durante a minha graduação de 2002 até 2007, a acessibilidade de 
intérprete de Libras sempre me acompanhou muito até fim de conclu-
são, nunca tive reclamação, pois o Naac é muito atencioso, sempre 
com disponibilidade para me atender. Ainda mais as aulas, que eram 
diárias, nunca faltou uma intérprete [...]. (K.K Graduada em Adminis-
tração, no período 2002/2007).

Enfim, acabei de concluir o Mestrado em fevereiro de 2020, a UNISC, 
ou seja, Naac, sempre me auxiliou muito. Nas aulas, até na orientação, 
tive sempre intérprete de Libras e até nas aulas de monitoria (auxílio 
de tradução dos textos e conceitos), e nunca faltou a disponibilidade 
de me atender. Ainda mais na minha banca de projeto e dissertação, 
foi mais importante porque as intérpretes e a chefe do Naac se preo-
cupavam como usar as técnicas, os visuais, os vídeos para acessar, 
o lugar para associar melhor, e duas intérpretes para atender outras
pessoas surdas que foram me assistir e a outra pessoa surda que usou
a distância. A UNISC é a melhor acessibilidade e sempre procura algo
melhor para nos acolher como pessoa e como estudante para se sen-
tir conforto de comunicação e qualidade. (K.K. Mestre em Educação,
período 2018/2020).

O depoimento da egressa Mestre em Educação, surda,  exemplifica claramente 
a acessibilidade comunicacional e programática com a participação do intérprete de 
libras (anterior à criação do NAAC). Destaca o apoio do intérprete e da coordenação 
do núcleo na organização e na apresentação das suas qualificações, bem como elo-
gia a universidade. A presença do profissional intérprete é garantida pela Portaria nº 
3284/03 (BRASIL, 2003) e pelo Decreto nº 5.625/05 (BRASIL, 2005).  

Em algumas coisas tive apoio do Naac, ampliações de materiais, o 
cuidado que tiveram comigo etc. Eu tive que me adaptar com os cole-
gas para entrar em grupos para fazer trabalhos, muitas vezes não acei-
tam no grupo. [...] mas se adaptar foi pela minha força de vontade se 
não fosse assim, não estaria prestes a minha formatura, isso para mim 
é meu orgulho. (ES. estudante de Administração, ingresso em 2014).

O depoimento acima caracteriza uma barreira atitudinal, preconceito presente 
no comportamento de alguns colegas. A estudante destaca sua motivação. Welli-
chan e Souza (2017), em seu estudo sobre a inclusão na prática de alunos com 
deficiência no ES, afirmam que ainda hoje pessoas com deficiência sofrem condutas 
discriminatórias que afrontam seus direitos e obsta o exercício da cidadania, ineren-
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tes à condição humana. Esse relato, juntamente com as afirmações do referencial 
teórico, mostra uma triste realidade da condição humana em que o preconceito e a 
indiferença são sentimentos “AINDA” cultivados.

Me auxiliou em inúmeros sentidos. [...] auxílio junto ao curso de Mes-
trado em Desenvolvimento Regional, no tocante ao contato realizado, 
via ofício e presencialmente, apresentando minhas dificuldades físicas 
e solicitando atendimento acadêmico diferenciado em minha forma-
ção e aprendizado. Importante também ressaltar o acompanhamento 
psicológico que tive com psicóloga do Naac. O mestrado está sendo 
um grande desafio para mim uma vez que estou praticamente me alfa-
betizando de novo através de ferramentas tecnológicas, como o ledor. 
(A. L Mestranda em Desenvolvimento Regional, ingresso em 2018).  

A estudante do mestrado identifica o apoio na mediação com os professores, 
seja por meio de reuniões, assessorias e das orientações/pareceres necessários para 
viabilizar a aprendizagem da estudante.

Sim, o NAAC me ajudou tanto em transformação pessoal como em 
evolução em questão de crescimento, pois antes, no ensino médio, eu 
odiava estudar e agora eu amo, e também as fisioterapias me ajuda-
ram muito quando quebrei o pé e o joelho.  Nas aulas me ajudou com 
professores e colegas em questão de conseguir tomar a iniciativa para 
falar com eles, em eles entenderem mais o meu lado, e facilitou o meu 
relacionamento com eles. (D.R. estudante de Comunicação Social, 
ingresso em 2015).

A acadêmica do curso de comunicação também exemplifica a barreira atitudi-
nal em relação ao preconceito. Destaca quanto o NAAC a auxiliou para conseguir 
transpor essa barreira, sentir-se mais segura e reivindicar seu direito à participação 
no ambiente acadêmico. Também destaca a importância do atendimento psicológico 
oferecido aos acadêmicos, que em algum momento sentem ansiedade e estresse em 
virtude das atividades acadêmicas que prejudicam o seu desempenho.

A partir de alguns desses depoimentos e considerando a conjuntura da inclusão 
e acessibilização na educação superior para pessoas com deficiência, fica evidente 
a importância e necessidade de Núcleos de Apoio Acadêmico. Amorim, Gomes e 
Fumes (2015) afirmam que é primordial que a universidade invista em materiais de 
suporte e assistivos para auxiliar a aprendizagem de alunos com deficiência, comple-
mentam, ainda, ser fundamental o investimento em capacitações e cursos de atua-
lização para docentes e coordenadores pedagógicos do ES.  Defendem que desse 
modo o professor será capaz de melhor compreender e lidar com a diversidade hu-
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mana e estará mais qualificado para lecionar a esse aluno.

5 Tempos de Pandemia pela Covid-19: mudanças para as pessoas com deficiência

A proposta deste capítulo surgiu bem antes dessa triste experiência pandêmi-
ca mundial, porém, como a efetivação da proposta está se concretizando em pleno 
período de pandemia pela Covid-19, não se pode deixar de mencionar algumas si-
tuações que vem acontecendo e  se  inter-relacionam com o tema. O ES passou por 
uma grande transformação em virtude da necessidade de isolamento social e com 
isso a suspensão das aulas presenciais. E na UNISC não seria diferente, o uso de 
ferramentas virtuais no processo de ensino-aprendizagem foram ampliadas de modo 
a garantir a continuidade das aulas teóricas e após liberação governamental as aulas 
práticas foram efetivadas presencialmente.

Contudo, se muitas vezes os modos de atuação dos professores frente aos es-
tudantes com NEE presencialmente exigem diversas adequações, quando se migra 
para o ambiente virtual outra realidade e novos  desafios se estabelecem.

Aprendeu-se que o uso de tecnologia pode propiciar vantagens para aqueles 
que almejam um ensino flexível e adaptável, todavia, o acesso às informações requer 
atenção especial, pois muitas vezes depara-se com o desafio de atender a diferentes 
necessidades e restrições dos usuários/estudantes, portanto a acessibilidade é fun-
damental (ANACHE; ROVETTO; OLIVEIRA, 2014).

O NAAC, num primeiro momento, teve dificuldades para compreender como os 
professores iriam ministrar suas disciplinas/módulos de forma remota. Todas as orien-
tações e adaptações enviadas aos docentes sobre as necessidades dos estudantes 
eram embasadas em aulas e vivências presenciais. Foi necessário, aos poucos, (re) 
organizar, (re)estruturar, contatar os professores, coordenadores e estudantes para 
identificar o que seria preciso para esse novo formato.   

Realizaram-se muitas reuniões, assessorias e mediações entre professores-es-
tudantes a fim de possibilitar acessibilidade, considerando as diferentes necessida-
des. A partir dessas interações e na busca de experiências de outros núcleos, des-
taca-se a importância do NAAC e o papel fundamental do professor no acolhimento 
desses estudantes.

Apesar dos esforços da instituição nem todos estudantes conseguiram se adap-
tar às aulas remotas, por diferentes questões, como dificuldades com a privacidade 
para assistir as aulas, problemas com a qualidade do sinal da internet, dificuldades 
financeiras, falta de domínio com as tecnologias, falta de compreensão familiar, falta 
de interação entre colegas e professores. Esses fatores culminaram, em alguns ca-
sos, no trancamento provisório do curso. Por outro lado, também se identificou que 
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dependendo do tipo de necessidade do estudante, as aulas remotas facilitaram a 
aprendizagem.

Ficou ainda mais claro que é necessário o professor conhecer seu estudante, 
investigar qual a sua realidade e quais suas possibilidades, e considerar que os es-
paços domésticos são compartilhados. Em casa as famílias têm suas rotinas e isso 
afeta a autonomia de muitos estudantes com ou sem deficiência. Verificou-se que é 
fundamental flexibilizar o planejamento, a organização das aulas e as avaliações, as-
sim como manter um canal de comunicação com os estudantes, acessibilizando as 
aulas síncronas e assíncronas, disponibilizando os diferentes materiais como vídeos, 
lives, entre outros.

6 Encaminhamentos finais

Ao final deste capítulo compartilham-se dois sentimentos: um deles relativo à 
alegria e satisfação sentida como profissionais da área da saúde inseridos no am-
biente educacional do ES, defensores e batalhadores pela inclusão e acessibilidade 
em todas as suas dimensões pelas melhorias e conquistas já obtidas. Por outro lado, 
um sentimento de impotência quanto aos aspectos que ainda precisam avançar, os 
quais, muitas vezes, estão nas entrelinhas da legislação, nas questões culturais re-
lacionadas ao comportamento do ser humano em sua complexidade de ser e agir.

A UNISC, como instituição comunitária que é, vem, ao longo dos anos, desen-
volvendo, múltiplas ações em prol da inclusão e acessibilidade ainda que com muitos 
avanços e recuos.

Nesse sentido, equipe do NAAC conta com a importante colaboração da Co-
missão de Acessibilidade e dos professores coordenadores de projetos de pesquisa 
e extensão além do imprescindível apoio da gestão superior da universidade para 
buscar constantemente o aprimoramento e aperfeiçoamento de ações voltadas para 
a melhoria do serviço. Quando se batalha por uma causa justa e de direito não se de-
siste, pelo contrário, se olha para o horizonte e com atitudes concretas, hoje, se bus-
ca um amanhã mais humanizado, acessível e com oportunidades igualitárias para 
todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. 

Identificou-se que as diferentes ações realizadas em nossa instituição, e tantas 
outras que não foram citadas aqui, são fundamentais para o avanço na acessibilida-
de e na inclusão de estudantes com deficiência e / ou necessidades educacionais 
especiais no ambiente acadêmico. Mas para que realmente elas se efetivem e sejam 
reconhecidas se faz necessário que todos entendam que acessibilidade é um direito 
de todos, e que todos somos responsáveis por promovê-la.  
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1 Introdução

Dias (2016) define inovação em saúde como a concentração de esforços de to-
dos que participam das redes públicas (usuários envolvidos, profissionais, decisores 
políticos, gestores e inovadores) para se imaginar e criar novos valores que orientem 
as diferentes práticas aí contidas. Complementando esse conceito, Bosi et al. (2012, 
p. 643), orientam para que a ênfase nos processos inovadores foque não mais a
doença, mas sim as pessoas. De tal modo que os novos saberes produzidos orien-
tem fazeres diferenciados: “acolhimento como fundamento propositivo das ações;
coprodução de diálogos genuínos com múltiplos atores envolvidos;  construção da
autonomia e fortalecimento do poder pessoal são elementos que potencializam no-
vas formas de cidadania”. Nessa perspectiva os pressupostos da Política Nacional de
Humanização (PNH) passam a ser referência, estabelecendo estratégias que fortale-
çam a dimensão relacional do cuidado (SOUZA; MAURÍCIO, 2018).

O Design Thinking (DT) é uma abordagem que tem como essência o pensamen-
to do designer e o trabalho focado no cliente com intensa investigação na criação 
de valor para este (JULIANI et al., 2015; VAZ, 2016). É uma abordagem metodoló-
gica constituída de diversas fases e ferramentas. Tem em sua essência, conforme 
Lima e Martins (2012), a habilidade de articular, produzir, decodificar e construir o 
conhecimento, sempre com o foco no ser humano. A observação, a experimentação, 
a colaboração multidisciplinar e, principalmente, a perspectiva de transformação e 
inovação são suas bases. Kaduoki e Marra (2013) reforçam a multidisciplinaridade 
e a opção pela formação de equipes com diferentes formações profissionais para 
a colaboração na diversidade de pensamentos e processos quanto ao uso dessa 
abordagem. Assim produzem-se interpretações variadas sobre as mesmas questões 
e propõem-se soluções inovadoras.
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Executadas as diferentes fases do DT para o desenvolvimento de ideias criati-
vas, chega-se ao protótipo de produto ou serviço (resultado da etapa da prototipa-
gem). Essa metodologia vem se consolidando cada vez mais na área dos serviços 
públicos de saúde, contando com técnicas de inovação e criatividade, visando uma 
maior satisfação do indivíduo e melhor efetividade do prestador do serviço. 

Nessa abordagem, três fases compõem o conjunto de métodos e processos 
utilizados, sendo elas: imersão, ideação e prototipagem. A primeira etapa, segundo 
Vianna et al. (2012), sugere um momento no qual a equipe do determinado serviço 
consegue ter uma aproximação maior do problema, tanto da perspectiva da institui-
ção, quanto dos usuários. Ela divide-se em preliminar, que se caracteriza como uma 
ferramenta para auxiliar no conhecimento do problema; e imersão em profundidade, 
que se define como descobertas das necessidades dos usuários frente ao serviço 
ofertado. 

A segunda etapa, denominada ideação, tem foco na geração de novas ideias, 
apresentadas pela equipe para a resolução do problema apresentado.

A prototipagem é a terceira e última etapa de um ciclo do Design Thinking, sen-
do, pois, o momento de materializar conceitos em resultados tangíveis e possíveis 
de serem utilizados para a validação do protótipo desenvolvido. Diferentes autores 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; BONINI; SBRAGIA, 2011; KUURE et al., 2014; 
AMBROSE; HARRIS, 2016), afirmam que a prototipagem é oriunda da área das enge-
nharias e do design e é amplamente utilizada, pois torna tangíveis conceitos abstra-
tos e facilita a exploração de novas ideias. Colocando-a,  assim, como competência 
essencial para designers e equipes multidisciplinares que conectam as visões das 
partes interessadas e visualizam as ofertas de serviços. Pois é nesse momento que 
as soluções recém-criadas são palpáveis, testadas e verificadas na prática, focadas 
na visão dos usuários sobre um determinado produto ou serviço. E, mesmo tendo a 
sua origem no design de produtos e de serviços, Foggiatto (2006) e Gregório e Neves 
(2014) afirmam que a prototipagem pode ser utilizada também na área da saúde e 
em serviços públicos, facilitando-se projetos de inovação e possibilitando um melhor 
atendimento aos pacientes.

Tem-se por finalidade tornar as coisas melhores e mais desejáveis para as pes-
soas, de forma prática e viável, voltada à complexidade e priorizando o cidadão, ao 
invés de focar na estrutura das organizações ou dos sistemas que as restringem. 
Especialmente em processos de cocriação, a experiência dos próprios clientes é 
fundamental para a melhoria do atendimento. 

Kadouaki e Marra (2013) afirmam que a prototipagem, enquanto ferramenta, 
caracteriza-se pela simulação ou validação de uma ideia com maior ou menor grau 
de fidelidade à realidade, assim ajudando a construir alternativas e contribuindo em 
diferentes aspectos sobre como um determinado serviço deveria ser praticado na 
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visão dos seus clientes. O que, para os autores, proporciona à equipe e aos usuários 
de serviços públicos que consigam contribuir de forma significativa na criação de 
ideias e inovações para melhorias no serviço.

Apresenta-se aqui a prototipagem em um contexto mais amplo na abordagem 
do Design Thinking, suas ferramentas e aplicabilidade. Os conceitos emergentes da 
revisão narrativa da literatura constituem a base teórico-metodológica para a inter-
venção na melhoria das atividades existentes na Sala de Espera do Serviço de Rea-
bilitação Física de Nível Intermediário/SRFis  da UNISC. Dentro desse contexto, este 
escrito tem por objetivo demonstrar como se prototipou melhorias na qualidade do 
serviço prestado, focando uma proposta humanizada e acolhedora de atendimento. 
Estudos teóricos de (REIS et al., 2013; GEPPERT et al., 2017; CARRAPATO et al., 
2018; FIGUEIREDO; GARCIA, 2019), sobre participação do paciente na segurança 
do cuidado de saúde, indicam que existe uma necessidade latente em buscar novas 
técnicas que envolvem esse sujeito como parceiro na identificação do risco e na re-
solução dos problemas.

A abordagem do DT sempre parte de um desafio que, nesse caso, foi assim 
definido: como melhorar a qualidade dos serviços prestados na Sala de Espera do 
SRFis, dentro de uma proposta humanizada e acolhedora de atendimento consi-
derando quatro importantes critérios: viabilidade, sustentabilidade, praticabilidade e 
desejabilidade? (BROWN; WYAAT, 2010).

Através do DT, os projetos de serviços de saúde estão focando na humaniza-
ção da experiência dos usuários e também na melhoria das atividades prestadas, 
gerando bons resultados e beneficiando os pacientes, assim como os profissionais. 
Desse modo, é necessário colocar as inquietações dos sujeitos como resolução dos 
problemas, caso contrário os serviços estarão desconectados da real necessidade 
dos pacientes (LIMA; MARTINS, 2012; CEREZINI; SILVA, 2017).

O SRFis acontece na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (UNISC) e está credenciado desde o ano de 2009 ao Ministério da Saúde, sen-
do a referência do SUS na Macrorregião dos Vales (RS). Tem abrangência em duas 
Coordenadorias Regionais de Saúde (8ª e 13ª), atendendo, atualmente, 25 municí-
pios com repasse de dispositivos de órteses e próteses à comunidade oriundos do 
Ministério da Saúde. É um projeto de extensão comunitária que se constitui multipro-
fissional, envolvendo professores e estudantes dos cursos de Fisioterapia, Serviço 
Social, Enfermagem, Psicologia, Administração e uma Terapeuta Ocupacional. Ainda, 
são desenvolvidas atividades de ensino e de pesquisas, em níveis de graduação e 
pós-graduação.

Várias atividades compõem o Serviço de Reabilitação Física, entre elas é oferta-
da a Sala de Espera, onde os pacientes ficam aguardando para serem atendidos pela 
empresa ortopédica que realiza a confecção de órteses e próteses para usuários que 
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necessitam desses dispositivos. Dado o tempo da espera, uma vez que os processos 
de medição e entrega dos dispositivos é relativamente longo, constituiu-se a sala de 
espera um espaço de conhecimento e trocas entre usuários e profissionais, fomen-
tando a Educação em Saúde e favorecendo a sociabilidade, a interação e integração 
entre os participantes.

Conforme Rodrigues et al. (2009), considerando as necessidades dos usuários, 
a Sala de Espera tem a finalidade de garantir um cuidado humanizado, efetivando a 
aproximação entre a comunidade e os serviços de saúde. É por meio desse espaço 
que os profissionais têm a oportunidade de desenvolver atividades que extrapolam o 
cuidado, como a Educação em Saúde, auxiliando na prevenção de doenças e inter-
corrências advindas da patologia de base e na promoção da saúde.  São atividades 
que proporcionam  qualidade no atendimento, garantindo acolhimento aos pacien-
tes, melhorando a relação usuários/serviço/profissional da saúde, além de construir 
uma forma humanizada de atendimento aliada aos serviços prestados (CARRAPATO 
et al., 2018).  

 De acordo com Veríssimo e Valle (2006), tais grupos em Sala de Espera são 
caracterizados como uma forma de transformar um período de espera dos atendi-
mentos em um ambiente que pode desenvolver processos educativos e de troca 
de experiências entre os usuários, possibilitando uma interação do conhecimento 
popular com os saberes dos profissionais envolvidos. Rodrigues et al. (2009) ressal-
tam que é um “espaço potencial”, que se transforma em um território de trocas entre 
indivíduos e o meio, no qual, através do processo de educação, pode-se estimular, 
nos pacientes, a responsabilidade e o autocuidado.

Assim, o suporte proporcionado por uma equipe multiprofissional, e tendo 
como referencial a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Portaria nº 
1.060 de 5 de junho de 2002) voltada para a inclusão das pessoas com deficiência 
em toda a rede de serviços do SUS concretiza-se o reconhecimento da necessida-
de de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem  
atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil (BRASIL, 2017). O SRFis tem 
por objetivo diminuir esse “impacto” e trazer a pessoa, com seu novo corpo (agora 
mutilado), para atuação no contexto social onde se insere, reabilitando-a através de 
ações intervencionistas ampliadas que busquem e potencializem sua autonomia. 

Ao executar esse trabalho de reabilitação física, percebe-se que, além do trau-
ma, o sujeito lesionado pelo acidente ou doença terá muitas vezes que fazer uma 
reconfiguração na sua vida, ressignificando esse “novo corpo”. E esse “impacto” não 
ocorre somente no físico, terá repercussão na vida emocional, social e econômica 
dos sujeitos. Isso significa que o corpo humano é uma construção histórica e cultural, 
fruto de todas as possibilidades criativas e sociais, que vai além de seu caráter bioló-
gico, tangenciado por histórias e experiências pessoais e coletivas (WITCZAK, 2009). 
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O processo de aprendizagem conjunta entre vários campos de conhecimento 
está inserido no local que tem como objetivo aliar atenção à saúde e formação. Se-
gundo Silva, Viccari e Klafke (2011), os integrantes atuam criando espaços de atendi-
mentos clínicos para os pacientes e cuidadores, existindo a concepção ampliada de 
saúde que inclui ações em convivência, de apoio e orientação ao acesso de direitos 
sociais e também de atividades de caráter educativo sustentadas na interdisciplina-
ridade.

2 Metodologia

Foi realizada uma pesquisa exploratória visando uma aproximação e conheci-
mento da realidade que necessita transformação. Rother (2007) indica que a revisão 
narrativa consiste em uma análise da literatura publicada em livros, artigos de revista 
impressas e/ou eletrônicas na interpretação e análise crítica pessoal do autor. Esse 
tipo de revisão tem importância para a atualização do conhecimento sobre uma te-
mática específica, bem como auxilia no entendimento da aplicação de novas aborda-
gens para entendimento e melhoria de serviços.

Um conjunto de ferramentas do Design Thinking foi utilizado para chegar ao 
modelo representacional, o protótipo. As fases utilizadas foram: imersão, ideação e 
prototipagem. Na imersão ocorreu uma aproximação maior do problema, tanto na 
perspectiva da instituição, quanto dos usuários. Foi realizada uma roda de conversa 
com usuários e atendentes buscando uma aproximação preliminar, que se caracteri-
za como uma ferramenta para auxiliar no conhecimento do problema.

 Na imersão em profundidade, a jornada do usuário foi utilizada, estudos sobre 
trabalhos científicos relacionados ao tema foram realizados e uma análise sobre as 
reflexões das informações do determinado serviço foi construída por meio do uso das 
ferramentas de roda de conversa, entrevista e pesquisa em base de dados. 

Na fase de ideação utilizaram-se outras ferramentas, que foram: o agrupamen-
to, relato de história, persona com mapa mental e a tempestade de ideias, pois essa 
etapa tem a finalidade de gerar criatividade e soluções para o problema. Já na fase 
de prototipagem foram avaliadas as ideias geradas: na visão da equipe, para dar 
forma na intervenção nova e na visão do usuário, que seria a integração com o novo 
serviço ofertado, criando um modelo representacional.

3 Abordagem do design thinking e resultados

Nessa seção será demonstrado o percurso realizado para que se chegasse ao 
modelo representacional, o protótipo. A realização desse processo iniciou-se com 
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uma “Oficina de Criatividade e Inovação”, oferecida preferencialmente para a equipe 
de professores e estudantes participantes do projeto de extensão comunitária “Servi-
ço de Reabilitação Física – nível intermediário” da UNISC, contando, também,  com a 
participação gratuita e voluntária da comunidade acadêmica. A atividade aconteceu 
entre os meses de julho e agosto de 2017, totalizando uma carga horária presencial 
de 20 horas. Essas Oficinas aconteciam com a orientação e condução da equipe do 
Laboratório Interativo de Criatividade (LIC), único no interior do estado do Rio Gran-
de do Sul. O LIC atua em conjunto com o Parque Científico e Tecnológico da UNISC 
(TECNOUNISC) e com o apoio financeiro da Secretaria de Desenvolvimentos, Ciên-
cia e Tecnologia do Rio Grande do Sul, acolhendo o Programa Gaúcho de Parques 
Científicos e Tecnológicos voltado ao desenvolvimento de ambientes de inovação e 
gestão da criatividade (WITCZAK et al., 2017).

A Oficina propôs uma metodologia pedagógica interativa, dinâmica e focada na 
resolução de problemas visualizados pelos participantes que, reunidos em grupos de 
trabalho, experienciaram todas as etapas propostas no modelo do Design Thinking 
até atingir a prototipagem. A experiência, aqui relatada, parte da observação do fun-
cionamento da Sala de Espera do SRFis da UNISC e do que é ofertado aos seus 
usuários. 

A oficina possibilitou, para a equipe, momentos de encontros para discussão 
sobre a sala de espera, uma atividade que se mostrou com necessidades de gerar 
novas ideias, dentro de uma proposta de dinamização e humanização. A partir disso, 
foi possível seguir as ferramentas do DT para chegar até a prototipagem. Foi cons-
truída a jornada do usuário, que consistiu num conjunto de informações, vivências, 
orientações e experiências que os pacientes tiveram no último ano nesse Serviço. 

A partir de uma roda de conversa onde pacientes conseguiram expressar seus 
desejos e sentimentos, criou-se um ambiente mais informal, ao invés de a equipe 
impor algum assunto com apresentação formal. Assim possibilitou-se mais interação 
entre os usuários que trouxeram suas vivências, dúvidas, angústias, medos, e, dessa 
forma, contribuíram para uma troca de experiências e informações. Nesse momento 
aconteceu a substituição do jaleco pelo crachá, pois seria apenas uma conversa 
com os pacientes, desse modo existiria uma aproximação maior dos usuários com a 
equipe.

Segundo Linkner (2014), o primeiro passo no DT é definir o problema específico 
a ser resolvido, direcionando a criatividade de modo a deixar o desafio, claramente 
definido. Foram usadas perguntas para caracterizar o problema, que foram também 
as direcionadoras da roda de conversa. Podem ser levantados aspectos importantes 
relacionados aos objetivos do serviço, aos usuários e aos membros da equipe; sobre 
a visão geral do projeto, histórico, objetivo, público-alvo, usuários e orçamento, bem 
como visão, plano, execução e expectativas de realização. Após esse procedimento 
cria-se o desafio da equipe, com olhar centrado no usuário, com o seguinte questi-
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namento: como melhorar a qualidade dos serviços prestados na Sala de Espera do 
SRFis UNISC dentro de uma proposta humanizada e acolhedora de atendimento? 

Definida a pergunta foi aplicada a ferramenta Pesquisa, que de acordo com 
Vianna et al. (2012) se caracteriza como uma busca de informações sobre o tema do 
projeto em referências diversas para obter dados em outras fontes que não sejam 
apenas os fornecidos pelos usuários e equipe envolvida diretamente com o projeto. 

Neste trabalho, essa etapa foi realizada através da pesquisa bibliométrica e re-
visão narrativa da literatura. Conforme Sampaio e Mancini (2007), essa metodologia 
aborda uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre 
determinado tema, que consiste em uma investigação que disponibiliza um resumo 
das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a 
aplicação de métodos explícitos e sistemáticos de busca, apreciação crítica e síntese 
da informação selecionada. De acordo com Colicchia e Strozzi (2012), esse levanta-
mento tem a finalidade de realizar uma seleção de referências, buscando responder 
a uma determinada questão, com base em citações, identificando o processo de 
desenvolvimento e  tipo de  contribuição de cada pesquisa para o tema em estudo.

Utilizaram-se bases nacionais e internacionais para a busca pelos artigos cien-
tíficos, sendo elas: Scielo, Portal de periódicos CAPES, Web of Science, Scopus e 
Science Direct, além do uso do Google acadêmico. Os termos de busca utilizados 
nas bases nacionais, Portal de Periódicos CAPES e Scielo foram os seguintes: pro-
totipagem, serviço público, serviço de Saúde, educação, transformação e estudo de 
caso. Os descritores nas bases internacionais Web of Science, Scopus e Science Di-
rect foram: public service; health service, education, prototyping, trasnformation; case 
study. O período de busca foi de 2012 - 2017.

Como resultados foram encontrados 79 artigos científicos que estavam de acor-
do com os critérios estabelecidos pelos autores, porém foi necessário fazer uma clas-
sificação dos artigos de acordo com os critérios considerados de maior relevância 
para o desenvolvimento do estudo. Foram escolhidos 64 títulos e, após a compreen-
são do resumo foram designados 30 destes, dos quais foi efetuada a leitura com-
pleta, totalizando 10 artigos que ofereceram informações para alcançar os seguintes 
objetivos: - selecionar conceitos de prototipagem, suas ferramentas e aplicabilida-
de; buscar exemplos de ações e intervenções em Salas de Espera, beneficiando 
os usuários e possibilitando um atendimento acolhedor e humanizado. O quadro 1 
apresenta o resultado dessa pesquisa.
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Quadro 1 – Artigos utilizados na Revisão Narrativa da Literatura

(continua)

Título do artigo (autor, ano) Ferramentas 

Utilizadas

Setor de aplicação e 

Intervenção
Contribuições de Design Thinking 

à humanização do tratamento 

de câncer infantil (DE LIMA; DE 

FREITAS MARTINS, 2012).

Entrevistas. Setor: Tratamento do câncer 

infantil 

Contribuir para a melhoria e 

humanização da jornada de 

uma criança com câncer.
Proposta de método para aplica-

ção do Design Thinking em ser-

viços de saúde: O caso do fluxo 

perioperatório do paciente eleti-

vo (CAULLIRAUX, 2015).

Visitas; entrevistas. Setor: Fluxo perioperatório do 

paciente eletivo.

Desenvolver e aplicar método 

de humanização do fluxo perio-

peratório do paciente eletivo.
Inovação aberta e Design 

Thinking no setor público: o 

caso da “gravidez na adolescên-

cia” no movimento minas (KA-

DOUAKI;  MARRA, 2013).

Escuta; ideias e ação. Setor: Gravidez na adolescên-

cia; Projeto Movimento Minas.

Promover o bem-estar da ado-

lescente durante a gravidez.

Design Thinking – uma forma de 

redesenhar serviços públicos 

(CEREZINI; SILVA, 2017).

Entendimento; Obser-

vação; ponto de vista; 

ideação; prototipa-

gem; teste; interação.

Setor: Administração Pública - 

Setor público

Redesenho de produtos e ser-

viços públicos, e promover a 

melhoria das entregas à socie-

dade. 
Um Caminho para o Design de 

Serviços Públicos (GREGÓRIO; 

NEVES, 2014).

Empatia; 

storytelling; insights; 

brainstorming’s; 

serendipidade.

Setor: Público

Priorizar o cidadão, no lugar da 

estrutura das organizações.

Designing for Social Infrastructu-

res in Complex Service Systems: 

A Human-Centered and Social 

Systems Perspective on Service 

Design (VAN DER BIJL-BROU-

WER, 2017).

Compreensão das 

necessidades e as-

pirações dos profis-

sionais de serviços 

para a contribuição da

concepção de “in-

fraestruturas sociais”.

Setor: Sistemas de serviços 

complexos e centros sociais.

Estratégias para influenciar 

o comportamento a partir da

concepção e gestão do serviço

(público).
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Design Thinking como ferramen-

ta para geração de inovação: 

um estudo de caso da Biblioteca 

Universitária da UDESC (JULIA-

NI; CAVAGLIERI; MACHADO, 

2015).

Entrevistas e a forma-

ção de um grupo focal 

para coleta de dados. 

Setor: Biblioteca da Universida-

de do Estado de Santa Catari-

na.

Interação e aproximação entre 

os colaboradores, comunidade 

e usuários.
Design de Serviço no setor pú-

blico: estudo de caso do projeto 

Make It Work na cidade de Sun-

derland (Inglaterra) (HINNIG; 

FIALHO, 2013).

Utilização do projeto 

Make it Work, usando 

as ferramentas da 

descoberta; geração; 

síntese; execução.

Setor: Prefeitura de Sunderland 

e sociedade em geral. Promo-

ver aos usuários desemprega-

dos bem-estar, estabilidade, 

capacitação, voltar ao mercado 

de trabalho e  melhorar a quali-

dade de vida das pessoas.
Soluções no serviço de radiolo-

gia no âmbito da gestão: uma 

revisão da literatura (PEREIRA; 

VERGARA; MERINO; WAGNER, 

2015).

Levantamento de so-

luções: regra de no-

meação; classificação 

de pacientes, ajustes 

na agenda. Interação 

com usuário. Conheci-

mento multidisciplinar.

Setor: Gestão na radiologia.

Soluções para congestiona-

mento de pacientes, melhorar 

horários; humanização dos pro-

fissionais; legislação; interação 

do setor de saúde com seus 

usuários no âmbito de mídias 

sociais 
O Design e a saúde mental: uma 

proposta de redesign de Serviço 

do CAPS no Rio Grande do Nor-

te (SILVA; CUNHA, 2017).

Exploração; questio-

nário, observação, 

Mapa de Stakeholders, 

entrevistas, Criação e 

Reflexão, Mapa de Jor-

nada do usuário.

Setor: Centros de Atenção Psi-

cossocial CAPS. Acolhimento 

do paciente e seu acompa-

nhante que são recebidos em 

CAPS, destinados para uso dos 

profissionais que trabalham na 

instituição, através de um rede-

sign de serviço do atendimento 

ao paciente psiquiátrico.

Fonte: Compilação dos autores.

Baseado na revisão narrativa da literatura foi possível encontrar diversos traba-
lhos que seguem o modelo do Design Thinking aplicados em serviços/setores públi-
cos o que viabilizou à equipe pensar em alternativas e inovações para a melhoria da 
Sala de Espera do Serviço de Reabilitação Física ofertado aos pacientes.

Quadro 1 – Artigos utilizados na Revisão Narrativa da Literatura

(conclusão)

Título do artigo (autor, ano) Ferramentas 

Utilizadas

Setor de aplicação e 

Intervenção
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Através dessas buscas percebeu-se que as ferramentas utilizadas focaram nos 
usuários e em suas necessidades a partir de entrevistas, escutas, grupos, visitas, em-
patia, entre outras. Esses instrumentos auxiliam as equipes a gerar novas ideias para 
inovar o serviço desejado, colocando o cidadão como centro dessa mudança. Como 
ressaltam Juliani et al. (2015) e Silva e Cunha (2017), é importante que o projeto de-
senvolvido coloque o cliente como o seu centro, e não apenas como um beneficiário 
do resultado final.

De acordo com Cerezini e Silva (2017), muitos dos serviços prestados são cen-
trados somente no sistema, focam em seu funcionamento, com visão dos órgãos e 
equipamentos, com baixa interação na relação com o usuário, entretanto a função 
dos serviços públicos é a de servir à população. A qualidade dos serviços ofertados 
atravessa pela percepção do cidadão, e a sua avaliação é de acordo com a experiên-
cia obtida por esse serviço. A partir disso o Design Thinking se apresenta como uma 
alternativa para a transformação desses serviços prestados. 

Sendo assim, para De Lima e De Freitas Martins (2012), só é possível identifi-
car as necessidades dos pacientes quando se vivencia a experiência dos mesmos, 
a partir de compartilhamento de ideias, troca de opiniões, interação entre equipe e 
usuários, análise de comportamento, entre outros. E a metodologia do DT possibilita 
a realização dessas trocas, sendo sua essência a busca pelo entendimento do usuá-
rio, a solução criativa e  a implementação de novos sistemas.

Conforme Siodmok (2008), citado por Hinnig e Fialho, (2013), o Design, sendo 
um processo interdisciplinar, supõe que a equipe responsável pelo serviço consiga 
contribuir e expor suas ideias para a sua melhoria, fazendo com que estimule a gera-
ção de criatividade, a partir da compreensão dos clientes. 

Uma das ferramentas essenciais para os momentos de ideação e prototipação, 
de acordo com Gregório (2014), é a empatia que se define por ser a capacidade de 
se colocar no lugar do outro, percorrendo o mesmo caminho com a mesma fragilida-
de do cidadão, pois é realizando esse movimento que será possível uma compreen-
são da jornada do usuário.

Dando continuidade às ferramentas utilizadas para chegar ao protótipo foi es-
sencial o procedimento chamado agrupamento, que se caracteriza como a organi-
zação e o agrupamento das informações resultantes com base em afinidades, simi-
laridades, dependências ou proximidades de conteúdo (WITCZAK et al., 2017). Essa 
técnica é baseada na construção de clusters que representam um conjunto de dados 
que exibem uma propriedade. Os elementos pertencentes a um mesmo conjunto 
apresentam maior semelhança entre si do que os elementos pertencentes a qualquer 
outro conjunto, com relação ao critério de similaridade (LACHI; ROCHA, 2005).

Através dos resultados da Pesquisa realizada e focando na problemática a ser 
resolvida (o desafio inicial) viu-se que, entre as ferramentas utilizadas, a entrevista é a 
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mais citada de todas. Assim, organizaram-se questões aos trabalhadores, estudantes 
e professores que ali atuam para que, por meio da entrevista, identificassem aquilo 
que poderia ser melhorado, contribuindo na resolutividade dos problemas enfren-
tados no cotidiano de trabalho. Aos pacientes e familiares, pensou-se na utilização 
do storytelling (narrativa) como a melhor maneira de conhecer suas necessidades e 
percepções em relação ao serviço. 

Na Entrevista com os participantes da equipe do Serviço (funcionários, profes-
sores e acadêmicos) foram descritas, a seguir, as 3 perguntas utilizadas com a sínte-
se das respostas obtidas.

1ª) O que as pessoas beneficiadas acham que é uma Sala de Espera? A maior 
parte dos pacientes e familiares não conhecem a metodologia utilizada nessas salas 
e acreditam que é uma “forma de descontração”, “para melhor passar o tempo”, ne-
cessário como espera até o  atendimento. A partir disso evidencia-se que as várias 
ações ali realizadas, mesmo que alcancem a sua finalidade de prestar informações 
gerais, como sobre o processo de reabilitação física ou sobre as ações em saúde e 
saúde mental, bem como sobre os direitos, deveres e benefícios sociais, não é assim 
percebido pelo usuário. Fica evidente a necessidade de novas formas de transmitir 
tais informações para uma efetiva Educação em Saúde.

2ª) O que podemos fazer para acolher pessoas na sala de espera? Os trabalha-
dores, de forma unânime, colocam como “acolhedores” e “humanos” os atendentes 
na recepção e na condução das pessoas que ali chegam. A identificação nominal 
é uma forma de aproximação destacada, assim como as informações previamente 
obtidas na triagem inicial que são retomadas junto aos usuários e seus familiares, o 
que constrói uma imagem de singularidade ao tratamento oferecido. Porém, muitas 
vezes, a metodologia utilizada na Sala de Espera acaba por ser repetitiva, desgas-
tante e não motivadora para os que são responsáveis por executá-la. Isso porque há 
uma grande rotatividade de beneficiários, ao mesmo tempo em que são sempre “os 
mesmos” que ali atuam, sendo a repetição das tarefas vista como pouco desafiadora 
e quase “mecânica”.

3ª) O que as pessoas esperam do Serviço de Reabilitação Física? Foi consenso 
entre os entrevistados que a maior preocupação é com o restabelecimento das fun-
ções físicas associadas à amputação e/ou deficiência física que trouxe aquela pessoa 
ao SRFis. A dispensação de órteses e próteses e os procedimentos fisioterápicos es-
tão em primeiro plano na percepção dos usuários. A escuta terapêutica psicológica 
individual e grupal, os cuidados de enfermagem, o atendimento social, o acompa-
nhamento pré e pós protetização (obrigatórios para uma adaptação adequada aos 
dispositivos), são praticamente desconhecidas pelos pacientes e seus familiares no 
SRFis.

Como uma forma de aproximação ao usuário pediu-se que contassem a sua 
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história e o que os trouxe ao Serviço de Reabilitação Física. A partir disso foi utiliza-
da a ferramenta do stoytelling, termo traduzido como “narrativas” (WITCZAK et al., 
2017), coletando e analisando as histórias contadas por essas pessoas, que não 
foram gravadas, fazendo-se anotações dos principais conceitos que surgiram na 
conversação. Após, essas informações, com as observações de comportamento, 
são anotadas e transferidas para post its, facilitando a visualização do conjunto das 
informações obtidas. 

Tal processo foi fundamental para reconhecer as facilidades percebidas e as 
dificuldades vivenciadas pelos narradores, constituindo-se um Mapa Mental que au-
xiliou na geração de novas ideias e na elaboração da persona, última etapa que será 
descrita no item seguinte.

A elaboração da persona consiste na criação de personificações a partir da 
observação dos usuários e dos dados coletados na roda de conversa e entrevistas 
(LISBOA et al., 2011; WITCZAK et al., 2017), pensando-se na representação das mo-
tivações, expectativas e necessidades desse grupo. Essa ferramenta também foi im-
portante na caracterização do usuário caracterizado como ideal para que se pudesse 
comparar aos sujeitos que frequentam a sala de espera. Assim, as principais carac-
terísticas elencadas do usuário ideal foram: a) sua motivação principal é a recepção 
do dispositivo (órtese e prótese) para uma suposta recuperação de sua autonomia; 
b) reconhecimento da importância das informações prestadas/socializadas durante a
sua espera e a troca de experiências pessoais que permite/permitiu uma nova com-
preensão das situações individuais; c) que o espaço grupal também facilita a acei-
tação de sua condição, pois  assim o sujeito se vê como participante de um grupo,
rompendo com estereotipais e a sensação de isolamento gerado pela amputação. A
Figura 1 caracteriza a elaboração da persona pensada: o usuário e seu familiar sendo
acolhido de braços abertos no SRFis.

Para Gaebler e Santos (2015), o Mapa Mental se define por ser uma representa-
ção gráfica do processo de pensamento e geração de ideias da equipe para resolver 
determinado problema. A partir desse instrumento foi possível organizar as informa-
ções, as novas ideias em post its para a criação de alternativas à sala de espera do 
Serviço.

A seguir será apresentado o Mapa Mental produzido pela equipe (Figura 2).
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Figura 1 - Construção da persona do usuário do SRfis 

Fonte: Dos autores.

Figura 2 – Mapa mental da solução proposta

Fonte: Dos autores.
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A partir da elaboração da persona (Figura 1) e da construção do Mapa Mental 
(Figura 2), foram pensadas soluções que se materializam no protótipo gerado, nesse 
momento a ferramenta tempestade de ideias foi utilizada.

A partir do uso do DT e desse conjunto de ferramentas foi possível chegar ao 
modelo representacional, o protótipo, o qual tem a função de auxiliar na validação 
das ideias geradas. Conforme Bonini e Sbragia (2011) e Ambrose e Harris (2016), a 
prototipagem é a última etapa do processo de Design Thinking. É nesse momento 
que as soluções recém-criadas são palpáveis, testadas e verificadas na prática. O 
foco desse processo é testar rápido, em caso de erro, possibilitar o seu conserto de 
forma baixo custo, além de perceber a visão dos usuários sobre um determinado pro-
duto ou serviço, uma vez que a prototipagem é parte inerente e fundamental nesse 
processo.

Além da abordagem do DT trazer benefícios aos usuários, também gratifica os 
profissionais, pois segundo De Lima e De Freitas Martins (2012), fornecer ajuda ao 
próximo e dedicar seu tempo a amenizar a realidade sofrida dos usuários é fazer par-
te de uma experiência humanitária, e isso gratifica, servindo como um processo de 
renovação profissional.

 Um desenho esquemático da reorganização física da Sala de Espera – na trans-
formação possível de uma sala de aula para um espaço acolhedor, com a distribui-
ção da equipe entre os usuários foi proposto para os gestores do serviço e está em 
avaliação.

 A sugestão da criação de um manual de orientações para o atendimento e a 
revisão da metodologia utilizada na sala de espera também faz parte desse modelo 
representacional de melhorias.

4 Considerações finais

A aplicação do Design Thinking na Sala de Espera do Serviço de Reabilitação 
Física da UNISC provocou um olhar atento sobre as necessidades dos usuários en-
volvidos, profissionais e gestores com o processo de atendimento. As ideias foram 
pensadas colaborativamente para oferecer um ambiente agradável aos pacientes e 
familiares, fazendo com que saiam dali com melhores informações, propondo um 
atendimento humanizado e acolhedor. 

Concluindo, este estudo preliminar indica que o uso do DT para análise de um 
serviço de saúde pode proporcionar caminhos para uma efetiva humanização e aco-
lhimento dos usuários do Serviço. Também se verifica que, além das ideias de me-
lhorias geradas, tornam-se necessários novos estudos sobre outras possibilidades 
para melhorar ainda mais o serviço, como por exemplo: uma divisão mais racional 
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das tarefas com delimitação clara dos papéis, também uma maior interação com as 
prefeituras para uma melhor relação entre usuário e seu tempo de espera no SRFis.
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1 Introdução

A amputação é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada total ou 
parcial, cirúrgica ou traumática, de um segmento corporal. A amputação do membro 
lesionado possibilita ao paciente melhora da função desse membro, retirando a dor 
e, dessa forma, restituindo a qualidade de vida ao amputado, porém devido à au-
sência desse segmento corporal temos danos como aumento da prevalência de os-
teoartrite, diminuição da densidade óssea, dificuldades nas Atividades de Vida Diária 
(AVD’s) e desvios posturais (RIBEIRO et al., 2015). 

Dividimos o processo de reabilitação em duas fases: a pré-protética e a pós-pro-
tética. A primeira refere-se à preparação do paciente amputado para a colocação da 
prótese. Nela o projeto terapêutico tem como objetivo o aprimoramento/manutenção 
da amplitude de movimento articular, força muscular, equilíbrio ortostático e desloca-
mento com meios auxiliares de locomoção, vislumbrando a funcionalidade e a pos-

1 Fisioterapeuta. E-mail: gieliloreto@hotmail.com
2 Mestre em Promoção da Saúde. Departamento Ciências da Saúde. E-mail: rafaelsilva@unisc.br
3 Mestre em Educação. Coordenadora do Curso de Fisioterapia e do Serviço de Reabilitação Física 

da Universidade de Santa Cruz do Sul. Departamento de Ciências da Saúde. E-mail: as@unisc.br
4 Mestre em Promoção da Saúde. Departamento Ciências da Saúde. 

E-mail:lisianecarvalho@unisc.br
5 Fisioterapeuta. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 

E-mail: sergiojrzonta@gmail.com
6 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 

E-mail: ahaag@mx2.unisc.br
7 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 

E-mail: gabriella.jungblut@gmail.com
8 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da UNISC. 

E-mail: naticosta02@hotmail.com



64 Angela Cristina Ferreira da Silva, Eunice Maria Viccari (org.)
MARCAS DO TRABALHO EM EQUIPE NA SAÚDE

sibilidade de maior independência. É nessa etapa do processo de reabilitação que o 
coto de amputação, ou seja, o membro residual deve ser modelado e preparado para 
receber a prótese com vistas à forma cônica ou cilíndrica (FERREIRA, 2014).

Na segunda fase, o coto passa a receber as adaptações sensoriais motoras 
que garantem o equilíbrio, assim completando o processo de reabilitação através do 
treino e uso correto da prótese que facilitam o desenvolvimento correto da marcha 
(RIBEIRO et al., 2015).

Esses são os principais objetivos que se procura alcançar através das aborda-
gens fisioterapêuticas, sem esquecer a atenção e o cuidado em equipe multiprofis-
sional. A eficácia dessa etapa reabilitacional é determinante para o uso, ou não, da 
prótese. Vai desencadear padrões de marcha dentro da normalidade  esperada ou 
acompanhados de alterações, sejam desvios, vícios posturais ou do ciclo da deam-
bulação (FERREIRA, 2014). 

Para impedir ou minimizar as alterações/ intercorrências no desenvolvimento 
da marcha, a fisioterapia dispõe de uma ferramenta diagnóstica e avaliativa de suma 
importância: a avaliação da postura corporal, que também pode ser utilizada para 
monitorar a efetividade de um tratamento e em pesquisas como uma avaliação men-
surável ( MOURA; SILVA, 2017). A avaliação da postura e, consequentemente, sua 
análise, pode ser realizada de modo objetivo, por meio da régua flexível ou, de modo 
subjetivo, pela inspeção observacional (NASCIMENTO et al., 2016). 

De modo objetivo pode-se utilizar a régua flexível, chamada de flexicurve (flexi-
curva). Esse instrumento é equivalente ao radiográfico (ângulo de Cobb), é validado 
no Brasil e utiliza modelo matemático (software específico) para calcular os valores 
angulares das curvaturas da coluna vertebral, a partir das medidas lineares obtidas 
pela régua moldada no dorso do indivíduo. Será considerado na coluna torácica, 
dentro da normalidade valores inferiores a 50º, e aumento da cifose dorsal valores 
iguais ou superiores a 50º. Já na curvatura da lordose, dentro da normalidade serão 
considerados valores entre 40° e 60° na coluna lombar, aumento da lordose lombar 
valores iguais ou superiores a 60° (CARVALHO; REGOLIN, 2010).

Em se tratando de avaliação subjetiva, utilizamos o posturógrafo. Essa ferra-
menta é muito importante na hora da avaliação fisioterapêutica. Utilizada para avaliar 
desvios posturais através da observação de pontos anatômicos, por conter quadrilá-
teros de 10 cm de largura e 10 cm de comprimento, identifica alguns desvios de pos-
tura mais acentuados como: hipercifose, escoliose e hiperlordose. Auxilia também na 
verificação das assimetrias e possíveis desvios posturais entre os segmentos corpo-
rais, permitindo localizar alterações na postura do avaliado (GUIMARÃES; SACCO; 
JOÃO, 2007).

Diante do exposto, tivemos como objetivo comparar, a partir de um estudo teó-
rico/prático, a eficácia de dois métodos de avaliação postural em pacientes amputa-
dos, protetizados transfemurais.
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2 Métodos

Realizou-se um estudo de delineamento observacional descritivo, do tipo trans-
versal (GOLDIM, 2000), no período de março de 2016 a maio de 2017, na Clínica 
Fisiounisc, sede do Serviço de Reabilitação Física de Nível Intermediário/SRFis da 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, campus Santa Cruz do Sul. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (CEP–UNISC), segundo critérios estabelecidos pela resolução CNS/MS 466/12 e 
parecer número 1.710.455. 

A população foi composta por pacientes do SRFis, provenientes de cidades 
pertencentes às 8ª, 13ª e 16ª Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que apre-
sentaram diagnóstico clínico de amputação transfemural e já estavam protetizados. 
Selecionada a amostra de forma intencional, composta por adultos- jovens de ambos 
os sexos com idade entre 18 e 35 anos, sendo pacientes ativos do SRFis, que aten-
deram aos critérios de seleção.

Usou-se como critérios de exclusão pacientes amputados de membros supe-
riores, membros inferiores transtibiais ou parciais de pé, além das amputações bila-
terais, idades superiores a 30 anos, ou ainda pacientes que possuíam complicações 
de origem neurológica que compromete a postura. 

Após apresentado e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
– TCLE foram entrevistados todos os voluntários que atenderam aos critérios de se-
leção para coleta de dados pessoais. Realizou-se a avaliação postural, dividida em 
dois métodos: flexicurva (avaliação 1) e posturógrafo (avaliação 2). 

Preparada a sala para a coleta de dados, em uma única consulta, realizou-se a 
avaliação com os dois instrumentos propostos, seguindo os protocolos respectivos, 
que são: homens vestindo calção e mulheres com roupa de banho e cabelos presos. 
Solicitamos que ambos ficassem descalços e em ortostase. 

Quanto à avaliação com régua flexível, foi realizada a mensuração das curvatu-
ras da coluna vertebral, moldando a régua sobre o dorso do voluntário, especificando 
com caneta os pontos C7, T12 e L5 (DAROS, 2009). Transferindo a curvatura obtida 
através do instrumento de coleta para o papel milimetrado, traçaram-se as linhas, 
ligando os pontos de C7 e T12 na curvatura da torácica e de T12 a L5 para curvatura 
lombar, calculou-se a medida angular da curvatura (DAROS, 2009), traçando uma 
linha reta entre o início e o final da curva. 

Foram definidas as distâncias da seguinte forma: Altura (H) como a maior dis-
tância da curvatura com a linha que une os pontos de C7/T12 (torácica) e T12/L5 
(lombar). A medida X meio pela distância entre o ponto de T12 e L5 e o ponto onde H 
toca a reta que une C7/T12 e T12/L5. A medida X total foi a distância da reta que une 
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C7/T12 e T12/L5 (TEIXEIRA; CARVALHO, 2007). Após determinadas as distâncias 
citadas acima em centímetros, digitou-se esses valores das distâncias de X total, X 
meio e H em um programa com base no Microsoft Excel para calcular o ângulo da 
cifose torácica e lordose lombar em graus, a partir da fórmula matemática específica 
a seguir:

180/PI()*(ATAN(H*XTOTAL*(-3*XMEIO+2*XTOTAL)/XMEIO/(XTO-
TAL^2+XMEIO^2-2*XTOTAL*XMEIO))- ATAN(3*H*(XTOTAL-2*XMEIO)/

XMEIO^2/ (XTOTAL^2+XMEIO^2-2*XTOTAL*XMEIO)*XTOTAL^2- 
2*H*(XTOTAL^2-3*XMEIO^2)/XMEIO^2/ (XTOTAL^2+XMEIO^2-2*X-
TOTAL*XMEIO)*XTOTAL+ H*XTOTAL*(-3*XMEIO+2*XTOTAL)/XMEIO/

(XTOTAL^2+XMEIO^2-2*XTOTAL*XMEIO)))= SE(OU(1/3*XTOTAL*(-3*X-
MEIO+2*XTOTAL)/(XTOTAL-2*XMEIO)<0;1/3*XTOTAL*(-3*XMEIO+2*XTOTAL)/

(XTOTAL-2*XMEIO)>XTOTAL;XTOTAL=2*XMEIO)

Esse método é validado no Brasil. É semelhante ao radiográfico, ângulo de 
Cobb, dessa forma encontram-se os diagnósticos que indicam o nível da curvatura 
da coluna lombar e da torácica, dentro da normalidade. Hipercifose está associada 
ao aumento da curvatura torácica apresentando mais de 50º, considerando a cifose 
torácica normal variando entre 20º e 50º, já na lordose lombar a normalidade varia de 
25° a 42° (CARVALHO; REGOLIN, 2010).

 Na avaliação com o posturógrafo, individualmente, cada participante sobre 
uma superfície plana de EVA, seguindo os mesmos padrões de roupa descritos an-
teriormente. Utilizou-se o padrão postural de referência proposto por Kendall, citado 
por Daros (2009), visualizado em três planos: 1) No plano coronal-anterior, 2) No pla-
no coronal-posterior, 3) No plano sagital. Após analisados os dados subjetivos foram 
transcritos para uma tabela no Excel.

3 Resultados

A amostra inicial foi composta por seis indivíduos, sendo dois deles excluídos 
por não completarem as etapas das avaliações, totalizando uma amostra final de 
quatro indivíduos amputados de nível transfemurais protetizados, jovens, pacientes 
do Serviço de Reabilitação Física da UNISC.

A tabela 1 apresenta a descrição da amostra, em frequência e porcentagem, 
referente às características dos indivíduos.  A tabela 2, os resultados encontrados, 
em graus e o diagnóstico de cada paciente, que foram analisados através do método 
flexicurva. 
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Tabela 1: Características da amostra

Frequência (%)

Sexo

Masculino 3 (75)

Feminino 1 (25)

Idade (média) 24,5 anos

Amputação

Esquerda 3 (75)

Direita 1 (25)

Lateralidade

Destro 2 (50)

Canhoto 2 (50)

 Fonte:  Dados da pesquisa, 2017.

Tabela 2: Resultados do método flexicurva

Lombar Torácica

Paciente

Ângulo Diagnóstico Ângulo Diagnóstico

1
72,05° Alterada 45,41° Normal

2
56,31° Normal 24,62° Normal

3
65,74° Alterada 32,3° Normal

4
46,05° Normal 48,03° Normal

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Em relação aos dados encontrados na avaliação com o posturógrafo, os mes-
mos foram descritos na tabela 3. Esse método de avaliação foi realizado, tanto na 
posição lateral esquerda como direita, não havendo diferença com o lado amputado. 
Foram encontrados desvios posturais tanto no posturógrafo como no método flexi-
curva, sendo os resultados  das alterações apresentados na Tabela 4.
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Tabela 3: Resultados da avaliação postural com o posturógrafo

Lateral Direita Lateral Esquerda

Paciente Torácica Lombar Torácica Lombar

1
Normal Hiperlordose Normal Hiperlordose

2
Retificada Hiperlordose Retificada Hiperlordose

3
Hipercifose Normal Hipercifose Normal

4
Normal Hiperlordose Normal Hiperlordose

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Tabela 4: Desvios posturais encontrados por indivíduo

Método de avaliação

Posturógrafo Flexicurva

Coluna Torácica

  Retificada 1 0

  Hipercifose 1 0

  Normal 2 4

Coluna Lombar

Hiperlordose 3 2

Normal 1 2

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Os resultados mostraram uma diferença maior no número de alterações tanto 
de coluna lombar quanto de coluna torácica pelo método do posturógrafo compa-
rado ao método flexicurva, sendo o segundo mais preciso, pois sua análise é mais 
objetiva por ser em graus, podendo ser comparada pré e pós-tratamento fisiotera-
pêutico, dando um diagnóstico funcional mais fidedigno durante a terapia. 

As curvaturas mais significativas, como hiperlordose lombar, foram detectadas 
no sexo masculino, associadas com outros desvios posturais, tais como: escoliose, 
retroversão pélvica, elevação de cintura pélvica e escapular, ângulo de tales, cabeça, 
entre outros.
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4 Discussão

São propostos métodos variados para diagnóstico da postura humana e alguns 
estudos têm avaliado a associação entre os mesmos. Tais estudos, em sua grande 
maioria, buscaram identificar associações entre técnicas de medidas diferentes de 
um mesmo desvio postural (MOURA; SILVA, 2017).

Se comparados os valores em graus encontrados no presente estudo, com va-
lores referenciais de Carvalho e Regolin (2010), admitem-se esses como altos, pois 
segundo o autor, hipercifose está associada ao aumento da curvatura torácica, os 
graus usados são semelhantes aos ângulos de Cobb.

Ao analisar individualmente ângulos posturais verificou-se que alguns voluntá-
rios eram totalmente nivelados no ângulo horizontal, ao passo que apresentavam de-
salinhamentos verticais importantes. Nesse estudo os desvios posturais mais encon-
trados foram verticais, coincidindo com o estudo dos autores (MOURA; SILVA, 2017).

Ao utilizar os dois métodos de avaliação, percebeu-se a influência do aumento 
da cifose dorsal e o aumento da lordose lombar sobre o controle postural, assim 
como os resultados da presente pesquisa mostraram que houve diferença entre o 
posturógrafo e o método flexicurva.

Foi apontado que alguns problemas são encontrados devido a modificações 
na forma do flexicurva, relacionados à flexibilidade do instrumento, podendo, assim, 
de acordo com a gravidade da lesão, gerar leve pressão na haste de metal defor-
mando o instrumento antes que o traçado seja transportado para o papel, alterando 
o ângulo original e acarretando erro nos cálculos resultantes (RIBEIRO et al., 2015).
Os resultados demonstram que houve diferença entre os métodos utilizados, porém
demonstram significativa correlação e boa concordância entre si.

O flexicurva apresenta validade, sendo indicado para medida das curvaturas da 
coluna vertebral. Dessa forma, na avaliação da curvatura torácica, ressalta-se que os 
ângulos encontrados estão dentro da normalidade e dos padrões para essa medida 
e variaram entre 20° e 59° Cobb (OLIVEIRA et al., 2010). 

Em um estudo já citado previamente, foi avaliado em exames radiológicos a cur-
vatura torácica e os valores angulares de 56 indivíduos, através do método de Cobb,  
comparando-os com os mesmos valores obtidos no flexicurva, em que foram utiliza-
dos como referência os processos espinhosos T1 e T2. Os resultados encontrados 
mostraram relação significativa entre medidas utilizadas nos dois métodos, radioló-
gico e flexicurva, apresentando uma diferença média de 0,9° entre eles. Ressalta-se 
que o método proposto no presente estudo foi comparado com outro instrumento 
de avaliação validado e não com o exame radiológico, considerado “padrão ouro” 
(TEIXEIRA; CARVALHO, 2007).
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Percebe-se  que o flexicurva para avaliação da curvatura lombar, ao comparar 
com ângulos radiológicos de 45 indivíduos, apresenta uma correlação fraca, não 
significativa e difere do presente estudo no qual se encontra uma correlação entre 
os dois métodos de avaliação. Portanto, ao analisar a coluna lombar, os pacientes 
avaliados estão dentro da normalidade, pois as medidas angulares da curvatura en-
contram-se entre 26° e 58° Cobb (OLIVEIRA et al., 2010).

Apesar da ampla quantidade de instrumentos e métodos de avaliação das cur-
vaturas, a grande maioria não permite uma avaliação simultânea das curvaturas torá-
cicas e lombar durante o mesmo procedimento de coleta, não apresentando resulta-
dos com a realização de procedimentos estatísticos de avaliação de concordância, 
mostrando apenas resultados de correlação (OLIVEIRA et al., 2010).

Nesse contexto, na avaliação postural dos amputados através dos dois méto-
dos flexicurva e posturógrafo, identificou-se a relação dessas possíveis alterações 
com desvios de coluna torácica e lombar, abrindo, assim, mais possibilidades de 
investigação, correlacionando coluna lombar e amputados de diferentes níveis de 
amputação nos aspectos físicos funcionais e de maturação do coto.

Assim sendo, ainda que pequena a amostra do estudo em discussão, o mesmo 
se diferencia dos demais pois apresenta resultados de comparação e de concordân-
cia do método subjetivo e objetivo, possibilitando, assim, ser realizado em uma única 
avaliação, fornecendo simultaneamente os valores angulares da curvatura torácica e 
lombar, potencializando o processo de avaliação das curvaturas sagitais da coluna 
vertebral. 

5 Conclusão

Neste estudo destaca-se que os indivíduos avaliados apresentaram diversas 
alterações posturais devido à amputação transfemural, afetando, assim, sua estrutura 
corporal, podendo gerar problemas futuros, tais como: protusão discal, artrose de 
quadril, entre outros. Portanto, a avaliação postural é fundamental no primeiro e últi-
mo atendimento fisioterapêutico, pois o resultado será fidedigno para uma evolução 
do paciente.

São necessários mais estudos nessa área, que se aprofundem mais em avalia-
ções posturais tanto objetivas quanto subjetivas. Sugere-se que tais estudos abor-
dem a avaliação do paciente tanto de forma estática como durante sua marcha, para 
assim evidenciar importantes desvios na coluna. 

Conclui-se neste trabalho que a avaliação com a flexicurva apresentou ângulo 
de cifose torácica dentro da normalidade e alterações como hiperlordose, enquanto 
o posturógrafo apresentou alterações como hipercifose e hipolordose. Dessa forma,
não houve correlação entre as avaliações posturais.
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FITOTERAPIA  ASSOCIADA  À ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR 
MICROCORRENTES NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE LESÕES 

POR PRESSÃO: ESTUDO DE CASO
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1 Introdução

Patologias que necessitam de repouso prolongado podem acarretar a formação 
de lesões por pressão, que são feridas de difícil cicatrização e que geralmente de-
mandam um grande período de tratamento. Em alguns casos ocorrem recidivas por 
conta dos fatores predisponentes, os quais dificultam ainda mais o tempo da cicatri-
zação. Abordando a multidisciplinaridade na área da saúde, este estudo associa as 
abordagens fisioterapêutica e fitoterápica para o tratamento de lesões por pressão.

A pele, maior órgão do corpo humano, está em constante exposição a agres-
sões físicas mecânicas. Quando tem sua integridade alterada e surge uma ferida, se 
dá início ao processo de cicatrização. 

As lesões por pressão são decorrentes de hipóxia celular, levando à necrose 
tecidual do local que ocorre quando a pressão aplicada à pele, por um longo tempo, 
é maior que a pressão capilar normal. Esse tipo de lesão ocorre com mais frequência 
em locais onde há maior concentração do peso corporal e em proeminências ósseas, 
como o caso das regiões sacrais, tuberosidades isquiáticas, calcâneo e trocanter 
maior do fêmur (SILVA; NEVES; BORDIGNON, 2017; MORAES et al., 2016). 

Existe uma ampla gama de tratamentos por meio da Fisioterapia para esse tipo 
de ferida, dentre eles as microcorrentes têm se mostrado úteis em casos de lesões 
já instaladas, atuando com uma corrente polarizada de baixa frequência e baixa in-
tensidade, aumentando a síntese de proteínas, ativando a circulação e propiciando 
o aumento de oxigênio no local. Quando aplicada sobre o tecido lesado, ocorre au-
mento do fluxo de correntes o que, consequentemente, acelera o processo de reparo
tecidual e produz efeito bactericida e analgésico (ARAÚJO et al., 2016; SCHUH et al.,
2017).

1 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. E-mail: carnielsteil@hotmail.com
2 Mestre em Promoção da Saúde. Departamento Ciências da Saúde. 

E-mail: camiladubow@unisc.br
3 Doutora em Ciências Farmacêuticas. Departamente Ciências da Saúde. E-mail: csilva@unisc.br
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Como recurso complementar, tem-se utilizado matrizes vegetais oriundas de 
plantas medicinais no processo de cicatrização, ganhando força no meio das tera-
pias complementares, devido à facilidade de acesso e por serem menos agressivas 
ao organismo quando comparadas com a medicina alopática convencional. 

Para utilização segura, em 2006 foi implantada a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), inserindo 
e reconhecendo a fitoterapia como umas das práticas integrativas e complementares 
dentre as preconizadas pelo Ministério da Saúde. As plantas mais utilizadas e reco-
nhecidas na medicina tradicional e comprovadas a partir de estudos científicos são: 
babosa (Aloe barbadensis), calêndula (Calêndula officinalis L), camomila (Matricaria 
recutita), confrei (Symphytum officinale), e hamamelis (Hamamelis virginiana) (SILVA; 
MOCELIN, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

O uso da estimulação elétrica por microcorrentes associado à fitoterapia pode 
ser capaz de potencializar o reparo tecidual da área lesionada devido ao aumento 
do metabolismo celular que, associado aos efeitos bactericidas, analgésicos e de 
aceleração do processo cicatricial são capazes de diminuir as lesões por pressão. O 
retorno às atividades de vida diária do paciente, bem como a melhora na qualidade 
de vida pode se dar através dessa aceleração. 

Buscando qualidade de vida para pacientes acometidos de lesões por pressão, 
este estudo teve como objetivo avaliar o processo de cicatrização na associação de 
plantas medicinais e a estimulação elétrica por microcorrentes em um paciente com 
lesão por pressão.

2 Método

Trata-se de um estudo observacional exploratório de caso, de caráter quantita-
tivo e qualitativo. Foi sujeito do estudo um paciente do sexo masculino, 28 anos de 
idade, que compareceu à clínica escola de Fisioterapia da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC) apresentando lesão por pressão estágio 3 na região coccígea, 
após 7 dias de internação hospitalar por lesão medular decorrente de ferimento por 
arma de fogo. Aceitando o convite para participar da pesquisa foi assinado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecimento em duas vias, o qual informou os objetivos, 
procedimentos, benefícios e possíveis riscos ou desconfortos.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade, sob parecer número 3.448.868 observando-se os critérios éticos em pes-
quisa com seres humanos, seja de proteção à privacidade ou identidade dos sujei-
tos, sendo os dados utilizados apenas para fins deste estudo, conforme a Resolução 
CNS 466/2012 e demais normativas (GOLDIM, 2000). 
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As preparações fitoterápicas foram realizadas no laboratório de Farmacognosia 
do curso de Farmácia da UNISC. O tratamento da ferida foi realizado em 10 sessões 
na Clínica de Fisioterapia da UNISC (Fisiounisc), durante os meses de agosto a no-
vembro do ano de 2019. 

A seleção do sujeito foi realizada a partir do cadastro de pacientes do Serviço de 
Reabilitação Física da Universidade de Santa Cruz do Sul (SRFis UNISC), respeitan-
do os critérios de inclusão (sujeito que apresentasse uma ou mais lesões por pressão 
estágio 3 ou 4, disponibilidade para frequência  uma vez por semana no tratamento 
proposto na clínica e para seguir orientações diárias de higienização da lesão e troca 
de curativo) e exclusão (sujeito que apresentasse alergias em nível de pele, incapa-
cidade cardíaca, utilização de marcapasso, lesão próxima a áreas cancerígenas, uso 
de implantes metálicos e eletrônicos, presença de dor ou outros sintomas de origem 
desconhecida, gravidez/puerpério).

A avaliação dos dados sociodemográficos e condições clínicas do paciente fo-
ram realizadas por estagiário em Fisioterapia Ambulatorial e registrado em ficha es-
pecífica disponibilizada pela clínica escola. 

Para avaliação da ferida, as medidas foram realizadas através de uma régua 
limpa e descartável, aferindo o maior comprimento céfalo caudal e a maior largura 
perpendicular ao comprimento, bem como a profundidade da lesão com instrumento 
estéril de ponta romba. Foram realizados registros fotográficos para que fossem re-
gistrados os aspectos e características visuais da lesão. A lesão foi avaliada através 
do Instrumento de Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT). Tal instrumento 
contém 13 itens que avaliam tamanho, profundidade, bordas, descolamento, tipo 
e quantidade de tecido necrótico, tipo e quantidade de exsudato, edema e endure-
cimento do tecido periférico, cor da pele ao redor da ferida, tecido de granulação e 
epitelização. O escore total é obtido com a soma de todos os itens e pode variar de 
13 a 65 pontos, sendo as maiores pontuações as que indicam as piores condições da 
ferida. A avaliação e evolução da ferida foram realizadas no primeiro, quinto e décimo 
atendimento (LOBATO et al., 2017; ARAÚJO et al., 2016). 

Como protocolo, durante cada atendimento foi realizada a limpeza da lesão 
com soro fisiológico e infusão de camomila, preparada minutos antes da aplicação, 
colocando-se em um recipiente a planta picada e seca, derramando-se então água 
fervente sobre ela. O recipiente permaneceu tampado por 5 a 10 minutos. A infusão 
foi então filtrada e transferida para outro recipiente limpo e utilizado após resfriamento 
à temperatura ambiente. Procedeu-se, então, à estimulação elétrica por microcorren-
tes por meio do aparelho marca Tonederm, modelo Versatile AF9, com os seguintes 
parâmetros: frequência = 5 Hz, intensidade = 200 μA durante 30 minutos. Foram uti-
lizados quatro eletrodos autoadesivos posicionados no contorno da ferida em forma 
de cruz (AGNE, 2013).
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Posterior à aplicação das microcorrentes, foram empregados os biogéis con-
tendo extrato glicólico de babosa, calêndula, confrei ou hamamelis em porções di-
ferentes da ferida (quadro 1) para preencher a camada inicial de contato da ferida e 
posteriormente fechada por gases estéreis até chegar ao alinhamento da superfície 
da pele. 

Quadro 1 – Aplicação dos géis fitoterápicos 

Semana Géis Aplicados

1ª a 6ª sessão Calêndula – leito da ferida
Hamamelis – entre o leito e as bordas
Babosa – bordas da ferida

6ª a 10ª sessão Confrei – leito da ferida
Babosa – bordas da ferida

Fonte: Metodologia proposta pela autora.

Os géis foram preparados a partir dos extratos glicólicos de hamamelis, babo-
sa, calêndula e confrei que foram preparados pulverizando cerca de 20g da droga ve-
getal e adicionando, sobre a mesma, 50 mL de álcool comercial e 50 mL de glicerina. 
Em seguida, a preparação foi agitada por 2 minutos e, posteriormente, devidamente 
armazenada em armário fechado, ao abrigo da luz por período de 7 (sete) dias. Os 
frascos foram agitados 2 vezes por dia, durante o período de 7 dias. Após 7 dias, foi 
filtrado o macerado com funil e algodão e armazenado em frasco âmbar fechado e 
ao abrigo da luz, devidamente identificado. Após obtenção dos extratos glicólicos, os 
mesmos foram incorporados em gel base de carbopol, a uma concentração de 15 %, 
obtendo-se os diferentes biogeis a serem utilizados no tratamento. 

Ainda, durante o primeiro atendimento, o paciente e sua cuidadora receberam 
as devidas instruções de cuidados e higienização da ferida em seu cotidiano. De 
maneira expositiva e explicativa foram realizadas orientações de higienização interna, 
aplicação das preparações fitoterápicas, fechamento e reposição de curativo nas le-
sões, realizados duas vezes ao dia. O sujeito foi orientado a não permanecer sobre 
a lesão por mais de duas horas, buscando o máximo de movimentação corporal. As 
preparações fitoterápicas necessárias para realização dos curativos foram disponibi-
lizadas pela pesquisadora ao paciente.

3 Resultados

Na avaliação inicial, o indivíduo apresentou lesão estágio 3 registrando 38 pon-
tos no questionário BWAT, 72 cm² de área total e 3 cm na maior profundidade, con-
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tendo pequena quantidade de exsudato tipo aquoso, pele hipopigmentada e tecido 
de granulação róseo opaco.

Na reavaliação, realizada na 5ª sessão, registrou 31 pontos no BWAT, 70 cm² 
de área total e 3 cm na maior profundidade, ferida úmida, porém sem evidência de 
exsudato, com tecido de granulação vermelho vivo brilhante, pele se manteve hipo-
pigmentada. 

Na 10ª sessão foi realizada a avaliação final registrando 29 pontos no BWAT, 
56 cm² de área total e 2 cm na maior profundidade, ferida se manteve úmida, sem 
evidência de exsudato, com tecido de granulação vermelho brilhante e pele hipopig-
mentada.

Destaca-se que, durante o tratamento, o paciente apresentou quadro de infec-
ção intestinal e dificuldades para ingerir água e manter uma alimentação balanceada, 
podendo esses fatores ter influenciado no processo de cicatrização da lesão.

A seguir tabelas que expõem os principais resultados.

Tabela 1 - Dimensões da lesão

1ª sessão 5ª sessão 10ª sessão

Comprimento 8 cm 7,5 cm 7 cm

Largura 9 cm 8 cm 8 cm

Área 72 cm² 70 cm² 56 cm²

Profundidade 3 cm 3 cm 3 cm

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Tabela 2 - Pontos de mudança significativa no BWAT

Avaliação 1ª sessão 5ª sessão 10ª sessão

Escores totais 38 31 29

Deslocamento 2 2 1

Tipo de exsudato 4 3 3

Quantidade de exsudato 3 2 2

Endurecimento do tecido 
periférico

2 2 1

Tecido de granulação 4 3 3

Fonte: arquivo da pesquisadora.
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Figura 1 - Aspectos e características visuais da lesão e sua evolução

Fonte: Registro fotográfico da autora.

4 Discussão

As lesões por pressão iniciam com um leve dano na pele podendo progredir e 
atingir os tecidos moles subjacentes, ocorrendo geralmente sobre uma proeminência 
óssea. As lesões podem se apresentar como pele intacta ou úlcera aberta e podem 
ser dolorosas ou não. Ocorrem em virtude de uma pressão intensa e prolongada em 
combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole para a pressão e cisa-
lhamento também podem ser afetadas pela umidade, nutrição, perfusão, morbidades 
associadas e condições do tecido mole (MORAES et al., 2016). 

A pressão é o principal fator etiológico no desenvolvimento das lesões por pres-
são. Quando ocorre uma pressão maior do meio externo do que a pressão nos vasos 
sanguíneos pode causar um dano ao fluxo sanguíneo, somado à tolerância do teci-
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do, aporte nutricional, oxigenação dos tecidos envolvidos e o acúmulo de produtos 
tóxicos provenientes do metabolismo que causam anoxia e morte celular (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2009). 

O surgimento de uma lesão por pressão pode ser complexo e multifatorial. En-
tre os fatores de riscos estão a intensidade e duração da pressão oferecida a uma 
determinada área, bem como a tolerância do tecido envolvido. 

Os fatores de risco que o indivíduo pode vir a apresentar são classificados em 
extrínsecos, que estão relacionados ao mecanismo de lesão e refletem o grau em 
que a pele é exposta à força de pressão, umidade e cisalhamento, ou intrínsecos 
que estão relacionados à idade, estado nutricional, elasticidade da pele, uso de me-
dicamentos e patologias crônicas associadas (SILVA; NEVES; BORDIGNON, 2017; 
MORAES et al., 2016). 

Pacientes com mobilidade reduzida, acamados, enfraquecidos e, principalmen-
te, portadores de lesão por pressão podem se beneficiar dos recursos fisioterapêuti-
cos, tendo em vista que a fisioterapia atua na prevenção dessas lesões, promovendo 
a mudança de decúbito, realizando exercícios ativos e passivos e observando o esta-
do geral do paciente bem como a integridade física da pele, favorecendo a evolução 
do processo de cicatrização até o seu retorno às atividades de vida diária.

 Quando a lesão já está instalada o fisioterapeuta poderá utilizar recursos como 
a massagem ao redor das bordas da ferida e exercícios terapêuticos que favorecem o 
aporte de nutrientes através do aumento de fluxo sanguíneo no local. O fisioterapeuta 
ainda pode dispor de recursos eletrotermofototerápicos, como é o caso das micro-
correntes, tendo como principal objetivo acelerar o período de cicatrização, tornando 
possível uma melhora rápida do quadro clínico do paciente, diminuindo o sofrimento 
e os custos (FUERI; UESUGUI; LIMA, 2015). 

As microcorrentes têm como principal objetivo organizar o fluxo de correntes e 
acelerar o reparo tecidual da área onde ocorreu a lesão. Essa terapêutica estimula 
a produção mitocondrial de Trifosfato de Adenosina (ATP) em quase 500%, poten-
cializando a síntese proteica e reparação tissular devido sua participação em todo 
metabolismo celular. 

O fluxo direto de correntes elétricas pelo nosso corpo resulta em um tecido sau-
dável, quando parte do corpo é lesado, muda o curso fisiológico das correntes e se 
perde o balanço elétrico. 

A necessidade de ATP durante o trauma nos tecidos resulta em uma diminuição 
da produção de sódio e um aumento nos resíduos metabólicos (H+), que é sentido 
como dor (FUERI; UESUGUI; LIMA, 2015). 

As microcorrentes geram uma forma retangular de corrente com pulsos que 
se repetem mudando periodicamente sua polaridade (0,5 a 4 Hz). Os ajustes das 
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frequências precisam ser de acordo com as propriedades celulares em condições 
normais, geralmente inferiores a 5 Hz, uma vez que as microcorrentes apresentam-se 
baseadas em repetir com máxima proximidade à corrente endógena a qual se deno-
mina de corrente biológica. 

Os princípios das microcorrentes indicam que essas possuem sua amplitude 
ajustada no máximo até 500μA, cuja carga é incapaz para excitar as fibras nervosas 
periféricas, o que caracteriza esses geradores como estimuladores de baixa intensi-
dade (AGNE, 2013). 

O emprego das microcorrentes dispõe de diversas técnicas que se caracterizam 
pela aplicação de eletrodos convencionais, que podem ser de borracha, silicone, 
autoadesivo e de prata, ou pelo uso de eletrodos tipo sonda ou ainda em forma de 
dupla caneta, através de bastonetes e cotonetes. O que determina o tipo de eletrodo 
a ser aplicado durante a terapêutica é a área a ser tratada e o tipo da lesão (CALOY, 
2011).

Além de estimular o processo de reparação tecidual, as microcorrentes apre-
sentam efeito bactericida. As principais indicações são cicatrizes em regeneração, 
rupturas miotendinosas, pós-operatório de uma maneira geral, lesões por pressão, 
recuperação de queimaduras, entre outras. Seu propósito é acelerar o processo de 
recuperação tecidual, reduzir edema, dor e inflamação, bem como promover ação 
reparadora (CALOY, 2011). 

As microcorrentes atuam sobre os tecidos em nível celular, através da sua cor-
rente elétrica de baixa intensidade, restaurando a bioeletricidade. Sua aplicação não 
está associada à sensação de desconforto como outras correntes elétricas, devido a 
sua aplicação ser subsensorial, portanto é um tratamento indolor, além de não apre-
sentar efeitos colaterais, ser de baixo custo e de fácil aplicação. Assim, essa terapia 
representa um excelente instrumento para promover vascularização durante o pro-
cesso de cicatrização (MARTELLI et al., 2016). 

Com relação ao tempo de aplicação das microcorrentes, Alves et al., 2012 rela-
tam que não foram encontrados estudos demonstrando o tempo de utilização ideal 
para a cicatrização de feridas cutâneas, sendo algo que pode ser analisado em estu-
dos futuros.

 Além da terapia realizada, é importante salientar que fatores extrínsecos ao 
tratamento, como o metabolismo do paciente, os cuidados dispensados à lesão e 
mesmo sua etiologia são aspectos responsáveis pelo sucesso do tratamento, visan-
do à redução da lesão. 

Em estudo realizado por Korelo et al., 2012, utilizando microcorrentes durante 
10 sessões, com parâmetros de 5 Hertz e 500 microamperes, observou-se redução 
significativa em relação à área de lesões venosas.
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Práticas integrativas como a fitoterapia associadas ou não ao tratamento con-
vencional trazem inúmeros benefícios e uma dimensão mais humanizada e integral 
ao tratamento do paciente. Resgata sua condição histórico-cultural, contribui para a 
valorização do indivíduo como agente de sua própria história.

Em um levantamento bibliográfico foi constatado que quanto às Práticas Inte-
grativas e Complementares, os profissionais, com e sem formação nessas práticas, 
relataram-nas como holísticas, alternativas à biomedicina, capazes de oferecer be-
nefícios não atingíveis com a medicina convencional (SCHVEITZER; ZOBOLI, 2014).

O conceito de medicina integrativa, por sua vez, é abrangente, indo além da 
simples combinação de diferentes modalidades de tratamento e encontra-se ainda 
em processo de construção.

Entre as inúmeras definições prevalece a noção de um novo paradigma no 
campo da saúde, sendo diferente de medicina alternativa e complementar. Tem forte 
identidade com outros aspectos importantes tais como a integralidade do cuidado, 
humanização das relações, prevenção de doenças e promoção da saúde. Consi-
dera-se que a medicina integrativa busca harmonizar o tratamento complementar e 
alternativo com o tratamento convencional, alopático levando em conta todos esses 
aspectos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

A fitoterapia é o ramo da medicina que utiliza plantas medicinais e fitoterápicas 
para o tratamento das enfermidades, conforme foi definido pela Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no Sistema Único de Saúde (SUS). 
A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas 
diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ain-
da que de origem vegetal.

O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de 
origens muito antigas, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no 
acúmulo de informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos 
de origem vegetal constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Constatou-se que além do tratamento convencional, os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) recorrem, também, às práticas integrativas de saúde, utilizan-
do plantas e seus óleos vegetais para o tratamento de lesões por pressão. Dentre as 
principais formas caseiras de preparações usadas para esse propósito destacam-se 
a infusão e decocção, bem como a preparação de cataplasmas (ALCOFORADO; 
SANTO, 2012). 

Piriz et al. 2014 e 2015 destacam a Calêndula Officinalis L entre as principais 
plantas medicinais distribuídas pelo serviço de saúde, com indicação para cicatriza-
ção de feridas, com comprovação de suas ações. Souza et al. trazem que entre as 
plantas mais utilizadas na medicina popular, que foram estudadas e tiveram sua ati-
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vidade biológica comprovada no tratamento de feridas, a Aloe vera,  apresenta ação 
cicatrizante, antibacteriana, antifúngica e antivirótica, e a Hamamelis virginiana,  ação 
adstringente, anti-inflamatória e hemostática. 

Ainda em um estudo realizado com 161 pacientes com úlcera por pressão, a po-
mada com extrato de confrei obteve 90,4% de cicatrização em um período de quatro 
semanas devido à presença de lantoína, substância de comprovada ação cicatrizante 
(STEPÁN; EHRLICHOVA; HLANDIKOVA, 2014). 

Outras pesquisas apontam que a mucilagem da Aloe vera acelera a cicatrização 
de feridas devido ao seu potencial em elevar a taxa de expressão do gene codificador 
de fator de crescimento transformador (TGF) -1 na região lesada. De modo que o 
TGF -1 estimula a produção de fibroblastos para reconstrução da matriz extracelu-
lar no local da ferida. Assim, o gel de Aloe vera tem sido destinado à cicatrização de 
feridas em menor tempo possível, com redução de dor e cicatrizes (FREITAS; RODRI-
GUES; GASPI, 2014; ATIBA; UENO; UZUKA, 2011; MERCÊS et al., 2017). 

O Brasil ocupa uma posição invejável do ponto de vista da biodiversidade, com 
amplo patrimônio genético e rica diversidade cultural, e tem uma oportunidade única 
de garantir sua soberania e relevância com a utilização de plantas medicinais e fitote-
rápicos na atenção básica à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

5 Conclusão

Os resultados apresentados no estudo foram de grande valia para a área de 
conhecimento no tratamento de lesões por pressão devido aos resultados positivos 
na cicatrização da lesão por pressão, através de uma abordagem multidisciplinar. 
Entretanto, ainda há muito a se estudar na área de terapias complementares, como 
é o caso da fitoterapia.  É comprovado que utilizá-la, substituindo os medicamen-
tos alopáticos, traz inúmeros benefícios, incluindo o fato de não apresentar efeitos 
colaterais, como nos tratamentos convencionais. 

É importante ressaltar que outros fatores devem ser levados em consideração 
para a melhora desses pacientes como, por exemplo, gerenciar a mudança de 
decúbitos evitando contato prolongado entre a pele e uma área externa que possa 
causar pressão local, bem como ter uma alimentação balanceada e ingesta hídrica 
constante. 

Reunir de forma integrada diversas áreas mostrou-se importante para que esse 
paciente apresentasse melhora em seu tratamento, com isso esse estudo inova os 
protocolos de tratamento de lesões por pressão, unindo as áreas da fisioterapia, 
através da eletroterapia com a farmácia, através do preparo dos fitoterápicos. Enfa-
tiza-se a importância da multidisciplinaridade nos mais diversos tratamentos na área 
da saúde.
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ULCERAÇÕES DIABÉTICAS COM 
LASER DE BAIXA POTÊNCIA: ESTUDO DE CASO
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1 Introdução

A prevalência elevada do diabetes está associada a inúmeros fatores, como en-
velhecimento e crescimento populacional, excesso de peso, sedentarismo, transição 
epidemiológica, rápida urbanização, e, também, à elevação do número de sobrevida 
dos indivíduos com diabetes (SBD, 2018). 

O Diabetes Mellitus Tipo 2 é caracterizado por acometer pessoas obesas aci-
ma de 40 anos, com hábitos pouco saudáveis (CHIQUETTO, 2017). As implicações 
crônicas da alteração, relacionadas ao pé diabético, são definidas como infecções, 
ulcerações ou a destruição de tecidos relativos à neuropatia e/ou à doença arte-
rial periférica (DAP) nos membros inferiores dos pacientes que possuem a Diabetes 
Mellitus (PASSOS, 2018). 

As úlceras do pé diabético têm uma prevalência elevada ao longo da vida  (cer-
ca de 15% ), esses valores geram 84% das amputações de membros inferiores, sen-
do comum internações hospitalares recorrentes (PASSOS, 2018). 

O laser de baixa potência propicia o incremento do metabolismo celular, geran-
do um aumento no potencial regenerativo dos tecidos biológicos, assim como ace-
leração da angiogênese, proliferação do tecido granular e redução de substâncias 
inflamatórias (MASILLA, 2017).

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a ação do laser de baixa potência (904 nm) 
no tratamento de ulcerações diabéticas.

1 Fisioterapeuta. E-mail: camila_podologa@hotmail.com
2 Doutora em Ciências Farmacêuticas. Departamento Ciências da Saúde. 

E-mail: paulabianchetti@unisc.br
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2 Metodologia

O estudo realizado constituiu-se de um estudo quanti-qualitativo desenvolvido 
na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, no período 
de novembro a dezembro de 2017, após a submissão e aprovação pelo Comitê em 
Ética e Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul, com o número do parecer 
2.226.857.

O primeiro encontro contou com a realização de ficha de anamnese, aplicação 
de questionário de qualidade de vida – SF-36 (SILVA, 2017) e avaliação clínica de 
úlcera diabética, escala visual analógica (DA SILVA, 2017).

Do segundo ao vigésimo encontro realizou-se a aplicação de laser de baixa 
potência, com dose de 12 J/cm², de forma pontual ao redor da úlcera e no interior da 
mesma. O tempo de cada aplicação determinada pelo equipamento, no período de 
7 semanas, com 3 aplicações por semana. Previamente à aplicação do recurso foi 
realizada assepsia da úlcera diabética com o uso de soro fisiológico e gaze estéril, e 
ao fim da aplicação realizou-se curativo oclusivo no local.

No 22º encontro foi efetuada a reavaliação, possibilitando a comparação dos 
resultados através de registro fotográfico e medição com régua, escala visual analó-
gica (EVA).

Os dados foram analisados e descritos por meio de análise descritiva, na qual 
as variáveis categóricas foram expressas por medidas, desvio padrão e percentuais.

3 Resultados

J.L.M.H sexo feminino, 63 anos, cozinheira aposentada, natural de Santa Cruz 
do Sul, portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, diagnosticado em 2010, com amputa-
ção de MID femoral proximal, não protetizada, dependente de cadeira de rodas des-
de 2012, com presença de úlceras em membro inferior esquerdo (MIE).

A qualidade de vida da participante foi avaliada a partir do questionário de qua-
lidade de vida – SF-36, os resultados obtidos nos 8 domínios do questionário estão 
expressos na tabela 1.

Os domínios vitalidade, aspectos sociais e saúde mental melhoraram os valores 
após a intervenção, enquanto, na capacidade funcional houve redução. As pessoas 
da terceira idade já apresentam dificuldade na deambulação e demais atividades de 
vida diária e, assim, tornam-se dependentes fatores esses que ficam ainda mais evi-
dentes no paciente amputado. 
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Tabela 1 – Avaliação da qualidade de vida (SF-36), valores de cada domínio 
obtidos antes e depois da aplicação de 20 sessões de laser de baixa potência

Domínio Antes Depois

Capacidade funcional
25 15

Limitação por aspectos físicos
25 25

Dor
42 46

Estado geral de saúde
40 45

Vitalidade
5 70

Aspectos sociais
50 62,5

Limitação por aspectos emocionais
33,33 33,33 

Saúde mental
52 76

Fonte: Próprio autor.

Para acompanhamento da cicatrização do tecido foram realizados registros fo-
tográficos (figura 1) antes e depois da realização das sessões.

Figura 1 – Registro fotográfico da aplicação de laser de baixa potência (904 
nm), 12 J/cm², pontual, sendo A= 07.11.17; B= 13.12.17.

Fonte: Próprio autor.

É possível inferir através dos registros fotográficos que, após 36 dias (Figura 1B) 
de terapêutica há produção de tecido de granulação. Após as 20 sessões de laser de 
baixa potência, com caneta de 904nm e 12J/cm2, a ferida reduziu de 1 cm para 0,8 
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cm.

Os valores iniciais de dor, avaliados pela escala visual analógica (EVA) foram 5 e 
no 22º encontro, na reavaliação da ferida, a dor foi mensurada em 2 na escala visual 
analógica da dor.

4 Discussão

No paciente diabético o processo de cicatrização das feridas abertas ocorre 
com maior dificuldade devido à má perfusão sanguínea, o que acarreta a redução do 
fornecimento de nutrientes e oxigênio ao organismo, acometendo, principalmente, 
os membros inferiores. Assim, os estágios iniciais de reparo do tecido se apresentam 
de forma desorganizada, resultando no atraso da regeneração do tecido e cicatriza-
ção da ferida frágil e pouco funcional (BARBOSA, 2014).

Cabe ressaltar que, de acordo com Fialho (2017), com a aplicação do laser 
de baixa potência 904nm ocorre proliferação celular, aumento da circulação local 
e capacidade de cicatrização do tecido conjuntivo através da síntese de colágeno, 
contribuindo na reparação do tecido, principalmente em úlceras de diversas origens, 
sendo por queimaduras ou até mesmo por lesões traumáticas e/ou operatórias.

Foi possível observar, pelo registro fotográfico, que houve melhora da lesão, 
propiciando avanço da cicatriz para o fechamento da ferida. Isso acontece porque a 
fototerapia estimula a colagenogênese de forma sugestiva, ou seja, os tecidos pró-
ximos aos irradiados, respondem a bioestimulação (CARNEIRO et al., 2016; ROCHA 
et al., 2004).

Lima et al. (2018) evidenciam que a laserterapia auxilia na regeneração tecidual, 
minimização da dor e do edema, levando, consequentemente, à redução do proces-
so inflamatório.

Geralmente a dor neuropática periférica é considerada de moderada a grave, 
com mais frequência à noite, podendo levar ao desencadeamento de distúrbios do 
sono. A dor moderada pode influenciar negativamente na qualidade de vida dos indi-
víduos, principalmente na fase produtiva. Contudo pode ser um forte indício do mo-
tivo pelo qual ocorre a interrupção das atividades recreativas e sociais e ainda estar 
associada com a depressão (DUTRA, 2018).

A dor é particular de indivíduo para indivíduo, geralmente afeta de 28% a 65% 
em decorrência de úlceras de membros inferiores, sendo descrita como intensa. O 
laser de baixa potência é uma importante ferramenta para tratamento de dor, uma 
vez que apresenta efeitos analgésicos, a partir da estimulação há a liberação de en-
dorfinas, inibindo sinais nociceptores e controlando os mediadores da dor (ROCHA; 
VIEIRA; MONTEIRO, 2007).
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A qualidade de vida dos diabéticos é prejudicada  significativamente devido à 
ocorrência de úlceras em pé diabético, que é uma consequência usual da patologia 
em virtude de alterações do tecido, como: a insuficiência vascular, neuropatia pe-
riférica e as alterações ortopodológicas, além da alta predisposição em sofrer por 
complicações dermapodológicas (GONZALES; CRESPO; CRESPO, 2000; PEDRAS; 
CARVALHO; PEREIRA, 2016).

Conforme Almeida et al. (2013), indivíduos com diagnóstico de Diabetes Melli-
tus e úlceras nos pés demonstraram uma piora na qualidade de vida nos domínios 
avaliados por meio do questionário SF-36, apresentando, assim, um maior compro-
metimento em relação à capacidade funcional, aspectos físicos, sociais e emocio-
nais, após avaliação de 50 pacientes com presença de feridas crônicas de difícil 
cicatrização.

É possível identificar, a partir da pesquisa realizada, que a aplicação do laser de 
baixa potência melhorou a qualidade de vida da participante. A partir da avaliação 
com o questionário SF-36 constatou-se que ao reduzir a dor foi possível maior apoio 
do membro, facilitando, assim, a realização das AVD’s. Deve-se levar em conside-
ração que é um indivíduo amputado, o que já dificulta a sua mobilidade e a torna 
parcialmente dependente.

5 Conclusão

Conclui-se que o estudo foi eficiente no tratamento da cicatrização de ferida 
com o laser AsGa 904nm a 12J/cm², pois obteve-se resultados importantes na revas-
cularização da úlcera e produção do tecido de granulação, mesmo a paciente não 
apresentando cuidado com o controle alimentar, fator esse essencial para a cicatri-
zação do tecido.

Como a Diabete Mellitus do tipo II pode ser controlada através da alimentação, 
é importante que novos estudos com o controle da ingesta de alimentos que elevem 
os valores de glicose sejam realizados.

Além disso, a dor reduziu de forma importante (três pontos na escala EVA), fato 
este que pode ter influenciado nos resultados positivos de qualidade de vida.

Com isso, identificou-se que fluências mais elevadas e o comprimento de onda 
de 904nm são eficazes na regeneração tecidual e, principalmente, na redução da dor 
no local da lesão.
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BRAÇOS QUE GUIAM: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 
SEXUALIDADE EM LESIONADOS MEDULARES

Marcus Vinicius Castro Witczak1

Franciele da Silva Moitoso2

1 Introdução

Apesar de não ter a sensibilidade nas pernas, mas, em compensação, 
tenho meus braços fortes e faço com que me guiem pra todos os lu-
gares... Toco a minha cadeira, e vô [sic] em vários lugares... Coloco a 
cadeira dentro do carro sozinho... Saio do carro sozinho, sem ajuda... 
E é muito importante sê [sic] independente, né?! (E6)

Inicia-se com os braços que guiam, pois esses representam a construção de 
uma nova realidade diante dos fatos vividos, para os lesionados medulares. Trata-se 
não somente de uma ruptura biológica, mas da construção/reconstrução de novos 
sentidos para essas pessoas. Os braços que os levam para todos os lugares, ao 
mesmo tempo, dão abraços, sentem o toque, acalentam e podem simbolizar outras 
Representações Sociais. Mais do que conhecer histórias de vida, espera-se que as 
vozes se façam presentes e ecoe em você, caro leitor.

O número de pessoas que apresentam ruptura medular vem aumentando con-
sideravelmente, nos últimos anos, o que tem se tornado um problema de saúde pú-
blica, no Brasil e no exterior. Devido ao aumento da violência urbana, esse tipo de 
trauma é cada vez mais frequente em acidentes de trânsito, ferimentos por arma 
de fogo, quedas, entre outros. Já as lesões não traumáticas são consequências de 
doenças que acabam comprometendo as funções motoras, como malformações e 
tumores.

A lesão é uma agressão à medula espinhal, resultando na perda total ou parcial 
do funcionamento motor e/ou sensitivo. Provoca comprometimento a partir da morte 
dos neurônios medulares e da comunicação cerebral, resultando em problemas no 
sistema urinário, sexual, reprodutivo, circulatório etc. (CEREZETTI et al., 2012).

A lesão medular pode ser dividida em duas categorias de funcionalidade, sendo 
elas: a paraplegia, que se refere à paralisia parcial ou completa dos membros inferio-
res; e a tetraplegia, correspondente à paralisia parcial ou completa de tronco e dos 

1   Doutor em Psicologia. Departamento Ciências da Saúde. E-mail:  marcus@unisc.br
2  Psicóloga. E-mail: francielemoitoso@yahoo.com.br
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membros superiores e inferiores. As sequelas são variadas e dependem de cada in-
divíduo, entretanto, as pessoas lesionadas também podem apresentar úlceras de de-
cúbito, principalmente nos primeiros anos após o acidente (SILVA; ALBERTINI, 2007).

Nesse contexto, em muitos casos, a deficiência adquirida é sinônimo de pre-
conceito e indiferença. Para essas pessoas, novos tabus serão atribuídos, somados 
aos já existentes para todos nós, dentre eles, a sexualidade humana. A partir desse 
estudo, propõe-se discutir a significação da sexualidade, em pessoas com lesão me-
dular adquirida.

Mais do que o ato sexual e as Representações Sociais nele contidas, estão as 
questões entre o sentir-se desejado por si mesmo e pelo outro. Quando a pessoa é 
acometida pelo trauma raquimedular, esses desejos socialmente produzidos podem 
ficar comprometidos, e, muitas vezes, passam a ser vistos como alguém não dese-
jado e assexuado. Torna-se relevante, assim, compreender os sentidos atribuídos à 
sexualidade por pessoas com lesão medular adquirida, identificando e analisando os 
processos decorrentes da nova condição física.

Justifica-se este escrito, também, na carência de material científico publicado 
sobre essa temática. Ao realizar a pesquisa do Estado da Arte no Portal de Periódicos 
da CAPES (utilizando os termos de busca “deficiência”, “lesão medular”, “sexualida-
de” e “Psicologia”), encontrou-se, somente, quatro artigos – experimentando diferen-
tes possibilidades de interconexão entre esses.

Tomando essa lacuna na produção científica, a sua relevância à formação aca-
dêmica em Psicologia e considerando que o tema da sexualidade e da deficiência 
são construções sociais, este estudo foi embasado na teoria das Representações 
Sociais (RS). Ao conceber esse conceito, Moscovici (1978) as define como sinais e 
reproduções de um objeto que é socialmente valorizado, enfatizando que uma repre-
sentação é sempre uma representação de alguém, como também, de alguma coisa. 
Elas circulam e cristalizam através de falas, de encontros e são transmitidas, dando 
sentido às próprias RS de onde são originárias.

As RS têm como propósito compreender a historicidade dos fatos e as dicoto-
mias entre os campos individuais e sociais, ou entre sujeitos e objetos. São teorias 
sobre os saberes populares e o senso comum, e que, a partir delas, são compartilha-
das coletivamente (WITCZAK, 2009).

Este estudo é do tipo exploratório, pois o tema escolhido ainda foi pouco ex-
plorado pelo campo da Psicologia. Identificada, assim, a falta de materiais científicos 
relacionados com o tema da sexualidade de pessoas vítimas de lesão medular adqui-
rida. No entanto, optou-se por essa metodologia, pois aproxima o pesquisador dos 
fatos vivenciados pelos entrevistados (GIL, 2008). O público alvo foi de pessoas com 
ruptura medular atendidas no projeto de extensão universitária, denominado Serviço 
de Reabilitação Física – nível intermediário (SRFis), da Universidade de Santa Cruz do 
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Sul (UNISC), onde desenvolveu-se a pesquisa empírica.

 O SRFis atende três Coordenadorias Regionais de Saúde do Rio Grande do 
Sul, somando 68 municípios dos vales do Rio Pardo, Taquari e Jacuí. O Serviço está 
organizado de forma multiprofissional e interdisciplinar, contando com professores, 
acadêmicos e profissionais das áreas do conhecimento: Fisioterapia, Psicologia, En-
fermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional e outras áreas (SILVA; VICCARI; KLA-
FKE, 2011). Todo o processo de reabilitação física é custeado pelo Sistema Único de 
Saúde.

Para a coleta de dados, foi utilizada a metodologia das Entrevistas Narrativas 
(BAUER; GASKELL, 2004). O contar histórias revela os saberes sociais e ganha sen-
tidos que são essencialmente ligados à vida comunitária. A narração possui dra-
matização que envolve estados emocionais e tornam os fatos mais compreensíveis. 
Sentimentos que confrontam modelos culturais. Jovchelovitch (2000) aponta para 
as narrativas como a conexão entre o contar histórias e a formação de RS, dando 
ordem e sentido às experiências. Em outro estudo, Jovchelovitch e Bauer (2004) 
argumentam que a representação é definida como uma construção ontológica, epis-
temológica, psicológica, social, cultural e histórica. Ela é processo da vida humana, 
envolvendo o desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e da cultura.

Para a análise de dados, empregou-se o método da triangulação de concei-
tos que permite estabelecer a inter-relação dos fatos, possibilitando conhecimentos 
mais abrangentes dos significados que são construídos socialmente a partir das re-
lações dos indivíduos (SOUZA; ZIONI, 2003). Dentro dessa perspectiva interpretativa 
se constituem e reproduzem as Representações Sociais. Como resultados, foram 
decodificadas as narrativas em três eixos:

- “Querendo ou não, é uma perda”: a proposta desse eixo é discutir os sentidos
atribuídos ao evento traumático. O lesionado medular, ao deparar-se com as impos-
sibilidades no dia a dia, tem seus limites impostos por essas condições, resultando 
em uma nova ressignificação da vida;

- “É um novo mundo”: o objetivo é pensar as trajetórias a partir da reabilitação
frente à deficiência;

- “Eu achava que não tava sendo suficiente”: nessa sessão, são apontados os
sentidos atribuídos à sexualidade, na forma de ver e estar no mundo, compostos 
pelas RS.

A discussão dos resultados está composta por três seções subsequentes, no-
meadas como os eixos acima descritos. Na inter-relação desses, apresenta-se o 
aprofundamento teórico-metodológico baseado nas narrativas dos participantes da 
pesquisa, dando sentido à história narrada. No fechamneto, são enfatizadas as con-
siderações finais, trazendo a possibilidade de integrar os conceitos analisados ao 
longo deste trabalho.
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2 Metodologia

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, que tem como principal fi-
nalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista novas 
problemáticas e hipóteses para posteriores estudos, constituindo-se como primeira 
etapa para investigações mais amplas. Ela promove a aproximação acerca de deter-
minado fato utilizado como metodologia, quando o tema escolhido é pouco explora-
do, dificultando a formulação de hipóteses precisas (GIL, 2008).

Para proporcionar maior intimidade com as questões a serem abordadas, visan-
do torná-las mais esclarecedoras ou construir reflexões, juntamente ao sujeito, essa 
metodologia de pesquisa envolve, segundo Gil (2008): 

(a) levantamento bibliográfico;

(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; 

(c) análise de exemplos que estimulem a compreensão.

Um acontecimento pode ser traduzido tanto em termos gerais como em termos 
indexados. Indexados significa que a referência é feita a acontecimentos concretos 
em um lugar e em um tempo. Narrações são ricas de colocações indexadas; a) por-
que elas se referem à experiência pessoal, b) porque elas tendem a ser detalhadas, 
com um enfoque nos acontecimentos e ações.

A estrutura de uma narrativa é semelhante à estrutura da orientação para a 
ação: um contexto é dado; os acontecimentos são consequenciais e terminam em 
um determinado ponto; a narração inclui um tipo de avaliação do resultado (JOV-
CHELOVITCH; BAUER, 2004).

As Entrevistas Narrativas, conforme o descrito por Jovchelovitch e Bauer (2004, 
p. 90) são “uma técnica específica de geração de dados, que discute em detalhes os
procedimentos a serem investigados”. As narrativas foram gravadas e posteriormen-
te transcritas, com as “características paralinguísticas, tais como: o tom de voz ou
as pausas, a fim de que se possa estudar as versões das histórias não apenas com
seu conteúdo, mas também, sua forma retórica” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2004,
p. 104).

A análise dos dados foi feita de acordo com o delimitado pelos autores, dividida 
em seis passos:

- O primeiro: a transcrição detalhada do material verbal;

- O segundo: a divisão do texto em material indexado e não indexado, sendo
o indexado uma referência concreta a “quando, onde, o porquê”, enquanto o não
indexado vai além dos acontecimentos e expressa valores, juízos, etc., podendo ser
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argumentativo, refere-se à legitimação do que não é aceito pacificamente na história 
descritiva, a partir de como os acontecimentos são sentidos e experienciados;

- O terceiro: faz uso de todos os componentes indexados do texto, para análise 
e ordenamento dos acontecimentos de cada pesquisado;

- O quarto: onde as dimensões não indexadas são investigadas, com opiniões, 
reflexões etc.;

- O quinto: compreende o agrupamento e a comparação entre as trajetórias 
individuais;

- O sexto e último passo: compreende a elaboração das semelhanças e com-
parações de casos, permitindo a identificação de trajetórias coletivas (JOVCHELOVI-
TCH; BAUER, 2004).

A ferramenta de análise dos dados foi baseada na proposta metodológica da 
tríade dialógica (MARKOVÁ, 2006), que envolve o sujeito, o objeto e o fenômeno. 
Essa estratégia de triangulação permite que tenhamos uma maior validade dos da-
dos obtidos e um aprofundamento do pesquisador no contexto de onde emergem 
os resultados, narrativas e ações dos participantes. A Figura 1 demonstra o quadro 
esquemático da tríade dialógica:

Figura 1 – Tríade dialógica

Fonte: Witczak (2009).

Foram entrevistados pacientes vinculados ao Serviço de Reabilitação Física de 
Nível Intermediário/SRFis da Universidade de Santa Cruz do Sul, projeto de extensão 
comunitária da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Atende 3 coordenado-
rias de saúde do Rio Grande do Sul, somando 68 municípios dos vales do Rio Pardo, 
do Taquari e do Jacuí. O SRFis conta com profissionais das áreas de Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional e outras áreas (SILVA; 
VICCARI; KLAFKE, 2011). Os pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, 
passando por todo o processo necessário para sua reabilitação. No caso dos cadei-
rantes, o SRFis conta com um leque de atividades para que os pacientes consigam 
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ter uma melhor qualidade de vida diária.

As pessoas que tiveram os requisitos necessários englobados nessa pesquisa 
foram acessadas e compuseram uma amostra de 7 lesionados medulares, cadeiran-
tes, que se voluntariaram para narrarem suas histórias. Contamos com a participação 
de homens e mulheres com faixa etária entre 28 e 47 anos – 6 deles, resultantes de 
fatores externos, e apenas 1, por patologia não especificada, adquirida ao longo da 
vida.

As entrevistas foram realizadas nas dependências da Clínica de Fisioterapia da 
UNISC, onde o projeto SRFis é desenvolvido. Para assegurar as dimensões éticas, 
utilizamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a fim de que os sujeitos 
estivessem cientes que os dados colhidos foram especificamente para este estudo.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul (UNISC), com o parecer CAEE registrado sob número 
03079318.2.0000.5343.

3 Análise e discussão dos dados

As narrativas decompostas em seus elementos constituintes, conforme o méto-
do da tríade da triangulação (MARKOVÁ, 2006), permitiram que as trajetórias  fossem 
entendidas em seus aspectos semelhantes e em suas diferenças. Categorizou-se, 
então, utilizando-se fragmentos de fala para comporem os quatro eixos que conduzi-
rão essa análise e discussão: da lesão à reabilitação; ressignificando de formas dis-
tintas, mas baseados nos mesmos princípios, entre família/trabalho/estudo e trans-
versalmente, da sexualidade. Isso nos possibilitou contextualizar as Representações 
Sociais presentes nas histórias. A Figura 2 é ilustrativa desse processo.

Figura 2 – Processos das Representações Sociais

Fonte: Elaborada pela autora.
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 3.1 “Querendo ou não, é uma perda”

Solicitadas que contassem suas histórias de vida a partir do questionamento: 
“Como era antes? E como é agora?” - “Gostaria que me contasse, no momento em 
que se sentir à vontade, a questão da sexualidade após a sua lesão medular”. Todas 
as narrativas colhidas trouxeram o evento traumático como o ponto inicial. É sabido 
que o trauma raquimedular é um fator que causa diversas mudanças, ocasionando 
uma ruptura drástica entre a forma que se vivia antes e as necessárias (re) adapta-
ções.

Ao se depararem com um novo contexto, ainda desconhecido e incapacitante, 
que os afetará para o restante da vida, os lesionados medulares acabam por refletir 
sobre sua nova condição e autoimagem, em relação ao mundo e às pessoas que os 
cercam (SCHOELLER et al., 2012). A limitação, quando adquirida, corresponderá a 
um evento traumático, porém, necessitará vivenciar o luto. O processo é dividido em 
cinco estágios: a negação e isolamento, quando a pessoa recusa e evita falar sobre 
o acontecimento; a raiva, agressões para consigo e ao outro; negociação, o início
da aceitação de tal perda; a depressão, a preparação em aceitar a perda; e a aceita-
ção, propriamente dita (KÜBLER-ROSS, 1987). Ressalta-se, ainda, que nem todas as
pessoas passarão por todos os estágios acima descritos. Para uma possível supera-
ção dessa perda, será necessário um reconhecimento e readaptações; tudo se torna
novo, frustrações e descobertas são constantes.

Como a gente diz... É um luto, eu tive um luto, porque querendo 
ou não, é uma perda, né... (E2)

É importante salientar que as deficiências correspondem a problemas nas 
funções ou estruturas corporais, classificadas por desvios importantes ou perdas. 
Além dessas questões, deve-se levar em conta a funcionalidade dos indivíduos, 
considerando que se trata de um ser social. A indiferença dos corpos com alguma 
deficiência sempre chamou atenção e curiosidade, assim como deixou as pessoas 
diferentes à margem, sem acesso e participação social, por muitos momentos 
(FRANCHI et al., 2017).

Assim, são descritos três estágios que as pessoas com deficiência adquirida 
passam, para a ressignificação do luto do corpo:

O primeiro estágio é marcado pela passagem do estado da saúde 
para doença, provocando a negação e a busca de outros médicos 
e diagnósticos. O segundo estágio ocorre quando o sujeito entende 
o diagnóstico e reconhece as limitações impostas pela deficiência.
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Nesse período são comuns sentimentos regressivos pela percepção 
da dependência, de raiva expressa pela agressão às pessoas e de 
negação, como forma de resistir à aceitação da situação, intensifican-
do sentimentos tais como: culpa, ressentimento, desespero, tristeza 
e raiva. O último estágio é um período de restabelecimento quando o 
sujeito toma decisões e tenta viver com a maior autonomia possível 
uma vida satisfatória apesar da deficiência. (LOUREIRO; FARO; CHA-
VES, 1997 apud MAIA, 2009, p. 2).

Ao defrontar-se com a nova condição e as consequências acarretadas pela le-
são, as pessoas necessitarão, pelo menos em primeiro momento, de auxílio para 
executarem suas atividades de vida diária, mesmo aquelas consideradas mais bási-
cas. O evento pode fragilizar ou potencializar o processo de reabilitação, tornando-se 
um processo de incessante aprendizado. Para isso, Guareschi (1997), aponta que as 
RS possuem uma função de tornar familiar tudo o que não é familiar, utilizada como 
estratégia pessoal para lidar com diferentes questões com menor estranhamento, 
dando sentido à realidade.

É, foi complicado... Porque eu sofri o acidente e eu fazia tudo, era 
independente... Trabalhava, estudava, tinha minha moto e coisa... Ago-
ra, daí de repente, acabô [sic] tudo! Eu pensei “meu Deus, vou morrê 
[sic], cabo com o mundo, agora não posso fazê [sic] nada”. E real-
mente, foi difícil no começo... (E3)

No dia que aconteceu isso, parece que já passô uma coisa pela a 
minha cabeça, sabe?! Uma coisa assim, que quando eu cai de queixo 
no chão, quando eu me virei parece que o filme já tinha passado na 
minha cabeça, sabe?! Não tentei puxá, porque eu não ia caminhá e 
coisa deixei i pro hospital e coisa, e lá, vamos dizer né... (E4)

Foi possível observar que, ao contarem sobre o evento traumático, os entre-
vistados estariam fundamentando e esclarecendo os “porquês” de estarem naquela 
condição ainda hoje, procurando justificar as incapacidades e dificuldades que ainda 
enfrentam. Ao mesmo tempo, buscando normatização a contingências sociocultu-
rais, já que não correspondem aos padrões “aceitáveis”, por serem deficientes físi-
cos.

3.2 “É um novo mundo”

Como já trazido anteriormente, a lesão medular provoca diversas alterações – 
motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. É importante considerar que o cui-
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dado a esse paciente seja promovido desde o primeiro atendimento, da fase aguda 
até a sua reintegração social, permitindo ações futuras baseadas em atendimento 
multiprofissional. Na narrativa dos depoentes, fica evidente o quanto a reabilitação 
e seus procedimentos foram importantes para cada um deles, possibilitando novos 
significados e adaptações de vida.

A reabilitação não compreende apenas uma técnica, mas uma ação 
cotidiana que, aos poucos vai dando sentido a novos projetos de vida, 
por meio da liberdade, autonomia e satisfação, englobando tanto a 
saúde física como mental de pessoas portadoras de limitações. Não 
consiste em uma tecnologia, mas numa abordagem ou estratégia, 
que objetiva, além da simples passagem de um paciente em condi-
ção de incapacidade ou desabilidade para a competência e desenvol-
tura em suas funções, dentro de suas possibilidades. Dessa forma, a 
reabilitação psicossocial visa restaurar as habilidades para o convívio 
social do paciente, seja em casa, no trabalho, na escola ou qualquer 
outro contexto, considerando que as relações sociais estão presentes 
a cada momento. (PITTA, 2001 apud LIBRELON, 2014, http://www.
psicoexistencial.com.br/processo[...]).

Compreende-se, assim, que a reabilitação é um processo que visa o desenvol-
vimento das capacidades remanescentes, objetivando e possibilitando ao paciente 
alcançar objetivos, como a reintegração familiar e comunitária, dentro das suas ca-
pacidades físicas e funcionais. Essa etapa se inicia logo após a lesão, principalmente 
na prevenção de úlceras de pressão e deformidade dos membros que estão parali-
sados, esvaziamento vesical e intestinal, dentre outras questões importantes nesse 
processo agudo (SARTORI et al., 2009).

Fechio e colaboradores (2009) apontam que o processo de reabilitação inicia-se 
com muitas dúvidas e expectativas inadequadas para pacientes e familiares. Quei-
xam-se com frequência da dependência e expõem o desejo de voltar à sua condição 
anterior, dificultando a construção de planos e meios de lidar com seus conflitos. 

Percebe-se nas histórias narradas que os entrevistados acreditam que o primei-
ro momento representa apenas dificuldades momentâneas, e que, com o passar dos 
tratamentos, poderão reverter a situação. Ainda, expressam seus medos e desafios 
perante o tratamento na mesma medida que revelam os progressos alcançados du-
rante esse processo.

Enfim, eu fiz... ahn... fisioterapia até dezembro daquele ano que come-
çou a voltar um pouco dos meus movimentos, mas não foi muito, por-
que a lesão foi muito alta [...] Tu pensa [sic]: “Ah! Não é só um baque, 
daqui a pouco volta tudo ao normal”, e aquilo demora até tu vê [sic] 
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realmente que tá acontecendo [...] Por que comigo, por que comigo, 
né? E muito tempo isso, e também assim me sentindo um pouco de... 
ahn, me sentindo um pouco de coitada, né...(E7)

Até QUE (Ênfase na palavra) descobri com um médico [...] ele também 
não sabia direito o que fazê [sic] comigo, né... Aí eu e ele conversan-
do, ele me passô [sic] que tinha conhecimento do Sara Kubitschek. 
Isso foi em 2004, bem tardiamente, né... Então... Pelo amor de Deus, 
né... (Risos) Quero saí [sic] dessa, né... Então foi a primeira vez que 
eu fui pra um centro de RE-A-BI-LI- TA-ÇÃO (Soletrando a palavra), em 
2004. Aí sim eu fui, daí viajei de avião, não sabia... Fui eu e minha irmã, 
fiquei lá, depois fiquei sozinha e ela voltô [sic]... E fui, fui superando, 
né... Aprendi muita coisa, aprendi a me sondá [sic], aprendi a treiná 
[sic] o intestino, a bexiga, aprendi a fazê [sic] transferência sozinha... 
NOSSA! (Ênfase na palavra) Foi assim, um outro mundo, uma outra 
realidade... (E2)

Conforme a fala da Entrevistada 2, o Hospital de Reabilitação Sarah Kubitschek3 
é um moderno centro, com sede em Brasília – DF, inaugurado na década de 60, 
pelo então presidente, Juscelino Kubitschek.  A Rede Sarah trabalha com diversas 
especialidades: ortopedia, pediatria do desenvolvimento, reabilitação neurológica, 
neurocirurgia, genética médica, cirurgia reparadora e neuroreabilitação em lesão me-
dular. Também dispõe de diversos profissionais que trabalham de forma integrada, 
em abordagem interdisciplinar. Esses profissionais exercem suas funções em área de 
assistência, ensino, pesquisa e projetos de prevenção.

“Agora vô [sic] voltá [sic] aos meus estudos”, porque eu não tinha 
nem ensino médio completo... Comecei a estudá [sic], daí... Estudos, 
estudos... Eu com meu carro, daí, né?! Terminei o ensino médio e daí 
em 2013/2 comecei a faculdade... E daí foi assim... (E5)

Porque nessa parte assim, eu nunca, nunca considerei a deficiência... 
Tipo assim, sempre fui eu. Eu, eu correndo atrás, né... Eu só lembrava 
que eu andava numa cadeira de rodas quando eu tinha que subi [sic] 
uma escada... (Risos) Aí eu pensava: “Puxa! Como é que eu vô [sic] 
subi [sic] isso daqui?” (Risos) Mas até chegá [sic] ali eu tava indo né... 
Aí prestei o vestibular e passei [...] Hoje eu sou muito realizada”. (E2)

Os pacientes e entrevistados desta pesquisa, primeiramente, vincularam-se ao 
SRFis, referência para seus municípios, posteriormente, integraram-se à Rede Sarah. 
Ela dispõe de diversos tratamentos inovadores que visam a promoção dos lesiona-
dos medulares, reintegrando-os na sociedade, e possibilitando novos olhares acerca 

3  REDE SARAH. Sobre. 2006. Disponível em: http://www.sarah.br/. Acesso em: 28 jun. 2019.
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da nova condição. A reabilitação passa a ser além das questões de corpo físico e 
funcional, visando ampliar as capacidades dos indivíduos.

3.3 “Eu achava que não tava sendo suficiente”

No contexto de suas falas, dentre os motivos narrados que lhes impulsionam 
a seguir em frente com o processo de reabilitação, a família é enfatizada como es-
sencial. Isso aparece em todas as narrativas, porém, comparando-se o “antes com o 
agora”. O mesmo acontecerá para aqueles que tinham companheiros (as) em rela-
ções estáveis – deparando-se agora com as dificuldades oriundas da lesão medular 
somadas às exigências de um relacionamento dito normal.

Na contemporaneidade, o casamento é um evento significativo, que é acompa-
nhado por Representações Sociais pautadas no erotismo, satisfação sexual e prazer. 
Ao mesmo tempo, devem ser considerados como constituintes o respeito, o compa-
nheirismo, o comprometimento e o amor (JABLONSKI, 2003 apud PEDROSO, 2011). 
Entende-se que, a partir disso, os relacionamentos possuem uma exigência social 
predeterminada ao casal. Apesar da constante transformação da conjugalidade, as 
RS ainda desempenham papel importante, considerando-se a experiência partilhada, 
combinando valores antigos predominantes na constituição familiar.

Na narrativa do Entrevistado 1, todas as determinações sociais acima expos-
tas estão presentes. Porém, é possível observar que ele pautou a possibilidade de 
rompimento da relação estabelecida porque baseado nas próprias expectativas (ou 
Representações Sociais), não vislumbrava a possibilidade de ressignificação.

Eu disse pra ela: tu segue [sic] teu caminho, eu sigo o meu, pra mim 
acabô [sic] aqui, né, tipo... Bate o desespero, não adianta! Ah, e aí, 
ela que [sic] me deu o arranque inicial, ela disse “tu saindo da cama 
ou não saindo, tu querendo ou não querendo, eu não vô [sic] te deixá 
[sic]”. Foi ela que [sic] deu o pontapé inicial pra minha retomada da 
minha vida, né [...] Antigamente, digamos, eu me preocupava muito 
em MIM (Ênfase na palavra), tipo, ah, né... Só que depois que tu tem 
[sic] um relacionamento mais sério, tu te preocupa [sic], eu, pessoal-
mente, me preocupo agora mais com o bem-estar da minha parceira 
do que comigo, sabe?! Então... (E1)

A Entrevistada 3 trata da mesma questão quando percebe a “vontade do mari-
do” (desejo sexual deste) e a sua compreensão de não poder “corresponder sexual-
mente como gostaria”, dadas às limitações acarretadas pela lesão.
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Sabe, é diferente o corpo... Tu sabe né, tu não pode fazer uma posição, 
tu não pode... Eu sei que o meu marido também não... Ele não reclama, 
mas eu sei que ele sente falta também... Que que nós vamo [sic] fazê 
[sic]? Fazemo [sic] igual [...] O meu corpo sente... Eu não sinto, mas o 
corpo sente, tá sentindo... (E3)

Pensando na questão das RS, evidenciam-se as questões do corpo e do desejo 
femininos inteiramente implicados na satisfação do desejo do homem (nesse caso, 
companheiro). Percebe-se, a partir dessa narração, que a participante compara a sua 
possibilidade atual à sua própria vida sexual anterior. Talvez, comparando-se a outras 
mulheres e vendo-se insuficiente em atender os desejos sexuais do marido, mas, 
especialmente os seus.

Esse discurso, evidenciando o papel das Representações Sociais, é repetido 
pela Entrevistada 7. A não satisfação dos desejos sexuais dos parceiros se sobressai 
aos seus próprios. Isso porque acredita não mais corresponder aos padrões e ima-
ginário sociais pautados em um corpo sensual, atrativo e erótico – “em que a mulher 
não é nada além do seu corpo”. Ao não corresponder a essa imagem do feminino, 
outra se sobrepõe: o papel maternal. Tal papel, muito valorizado e profundamente 
reificado, substituiria o primeiro.

E a minha mãe falava assim: “tu não vai [sic] fazê [sic] nada, tu não 
pode [sic] fazê [sic]” (Risos). É que minha mãe é de fora, sabe... é 
agricultora, é interior... Eles achavam o fim do mundo eu fazê [sic] 
alguma coisa... Aí quando eu engravidei, iiiih... daí falaram tanto! Que 
acharam que o nenê ia tê [sic] problema e coisa... Não foi só a minha 
mãe, foi muita gente! [...] Mas eu disse: “minha lesão é na medula e 
não é no útero”. (E3)

Vindo ao encontro das narrativas aqui apresentadas, podemos correlacionar 
com um estudo sobre a feminilidade em mulheres mastectomizadas e as Represen-
tações Sociais sobre o corpo enquanto construção imaginária. Quando esse corpo 
é mutilado, tornando-se diferente dos demais, sentimentos de inferioridade são ge-
rados, e as dimensões simbólicas da sexualidade lhe são atribuídas: por um lado, 
a incapacidade de exercer o papel maternal; por outro, o despertar do desejo e da 
libido (SILVA et al., 2010).

Eu achava que não tava sendo suficiente, entende... porque tu 
vê [sic] uma guria linda passar andante, tu vê o bundão dela, eu 
não, tô aqui sentadinha na minha, entendeu?! Um atrativo que eu 
poderia ter [...] eu não posso contar com meu corpo [...] nesse 
ponto, eu me cobrava bastante, sabe [...] eu resolvi terminar o 
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relacionamento, por não me sentir segura, entende? Por causa 
de mim. (E7)

O belo e o feminino referem-se aos processos construídos socialmente e à ma-
neira como são vivenciados, onde o “olhar do outro, expressa tanto o desejo da 
mulher quanto o do homem, pois, mesmo ela tendo sua própria vontade a ser satis-
feita, precisa da atração do homem, [...] na confirmação de sua subjetividade, do seu 
modo de existência” (BORIS; CESÍDIO, 2007, p. 467).

Outros dois entrevistados, em suas histórias, colocam a sexualidade, atualmen-
te, como uma opção desfavorável e insatisfatória, quando comparada às próprias ex-
periências pregressas. O Entrevistado 5 revela que, por saber que não iria conseguir 
realizar a penetração no ato sexual, preferiu terminar o relacionamento que mantinha. 
A partir de então, recusou qualquer vínculo com outras mulheres, justamente pelo 
fato da impossibilidade de ter ereção. Para suprimir essa falta, outras RS ocupam 
este espaço: a família, o trabalho e o estudo.

Porque eu sei como é que é! Eu sei dos meus limite [sic], né?! Sabia 
como eu era antes, sabia como eu era depois, né?! Eu pensei “Não 
vale a pena!” [...] Eu acho que a sexualidade interfere muito, né?! A 
gente precisa do sexo pra mantê [sic] um relacionamento... Querendo 
ou não, precisa! A gente tenta fazê [sic] o que dá pra i [sic], mas, hã... 
No meu caso, hoje, melhor eu comigo do que né?! Me incomoda, di-
gamos assim... Prefiro tê [sic] um relacionamento comigo assim, em 
paz comigo mesmo... (E5)

A Entrevistada 2 fala da questão da insegurança perante o ato sexual, tendo em 
vista que não teve experiências anteriores à lesão medular. A pessoa com deficiência 
física precisa da aceitação do outro, principalmente na questão sexual, pois ainda 
existe o mito de que deficientes físicos são assexuados, não possuindo desejos e 
interesses. Em um estudo sobre a sexualidade de pessoas na terceira idade, os auto-
res descrevem que os idosos são estigmatizados pela infantilização e a incapacidade 
em exercer a sexualidade (GESSER; NUERNBERG, 2014). Em analogia, o mesmo 
acontece com esse grupo de cadeirantes. 

Eu não tinha consciência do meu corpo, de como, eu sabia que ana-
tomicamente tava tudo ali, né [...] Então, eu prefiro sempre criar um 
vínculo, conversa, né... Não assustá [sic] e dizer que “aiiii agora vai ser 
um bicho de 7 cabeças, o cara vai desisti só de ouvi fala [sic]”. Não, 
mas pelo menos tê [sic] o mínimo de consciência desse fica né... (E2)

É que, a gente tava acostumado de um jeito e agora tem que né, se 
redescobrir.... É que nem criança, né... a lesão medular é que nem tu 
zerá [sic] um computador e começá [sic] a instalá [sic] os programas 
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tudo de novo, né [...] É... A sexualidade é uma das coisas que a gente 
tá, né... se conhecendo... É uma dificuldade sim! Então... (E4)

A questão da masculinidade e feminilidade são construções sociais,  repassa-
das desde a infância para os indivíduos e assumidas com estatutos de verdade, por-
tanto, se configurando como RS (JOVCHELOVITCH, 2000). Tais estatutos ensinam 
quais são os devidos papéis, previamente designados para cada um. 

O papel do masculino se baseia em cobranças que o indivíduo tem sobre si 
mesmo, o que lhe exige posturas, que necessitam de provas, constantemente. O 
processo de socialização se inicia nos primeiros grupos onde a identidade social é 
produzida, como na família, na escola, dentre outros (MOITA LOPES, 2002). Nader 
e Caminoti (2014), baseados nas ideias de Hardy e Jimenez (2001), reforçam que a 
questão do homem é compreendida como uma construção constante, ao mesmo 
tempo em que obtém, pode ser perdida ou fragilizada, conforme a história de cada 
um. Argumentam, ainda, o exercício da masculinidade na questão da sexualidade, 
onde discorrem sobre o pensamento de que os homens são naturalmente repletos 
de pulsão sexual e desejos. Trata-se, ainda, de que o casamento e o trabalho são 
provas de virilidade e honra. Nesse sentido, percebeu-se que todos os homens lesio-
nados entrevistados se representam nas questões pautadas pelo reconhecimento na 
sociedade – conjugalidade, trabalho e estudo.

A sexualidade ocupa um papel fundamental na vida dos seres humanos, inte-
grando a satisfação das necessidades básicas, incluindo o desejo de contato, intimi-
dade, expressão emocional, amor, prazer e carinho (MORAES et al., 2011). É consi-
derado o aspecto central do ser humano, que, muito além do ato, é marcado pelas 
identidades e papéis sociais.

A saúde sexual é um dos diversos fatores que são considerados nas avaliações 
da qualidade de vida, afirmando que o entendimento da satisfação sexual precisa ser 
modificado. Alguns pesquisadores evidenciam que essa dificuldade de identificação 
deve ser particularizada nas formas diferentes da vivência conforme o gênero: o ho-
mem relaciona a satisfação com a qualidade da ereção, enquanto a mulher com a 
condição de ter orgasmo a partir da penetração (CATÃO et al., 2010).

A primeira coisa que passô [sic] na minha cabeça não foi em não voltá 
[sic] a andá [sic]... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a 
ereção. Foi que eu nunca mais ia tê [sic] ereção! Primeira coisa... Não 
foi voltá [sic] a andá [sic]... Foi sim o pênis! Primeira coisa... Sincera-
mente, é isso aí! [...] Me sentia, me sinto melhor em satisfazê [sic] ela 
do que a mim [...] Te juro por Deus! A primeira coisa que passô [sic] 
na minha cabeça não foi em não voltá [sic] a andá [sic]... A primeira 
coisa que veio na minha cabeça foi a ereção. Foi que eu nunca mais 
ia tê [sic] ereção! (E1)
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Agora já tá normal, já... Por mais que eu não sinta a penetração ali, é 
normal, já [...]. Mas eu tenho orgasmo, eu gozo [...]. Por mais que eu 
não sinta, o meu corpo tá sentindo, né... Que é aquilo que é bom... 
(E3)

Quando expõem a questão da sexualidade, os participantes revelam os novos 
significados atribuídos ao próprio ato sexual, decorrentes da falta de sensibilidade. 
A partir disso, relatam o quanto o toque e o carinho são mais importantes do que a 
própria penetração e a ejaculação.

Aí a gente foi se conhecendo, né... porque, também pra mim, como 
eu vou te dizer... de sexualidade de mim, vou te dizer que hoje em dia 
não é a mesma, não é a mesma de quando, ahn [...] e depois da lesão, 
como é que eu posso te dizer, vocês assim ó, vocês funcionam como 
fogão a gás, vão lá, ligam, botam fogo e tá tudo certo, a gente não, a 
gente vai lá no mato, corta a lenha, traz a lenha, bota fogo, abana, aba-
na, abana e ai pega no tranco, entende? E ai tem que ter muito carinho 
pra gente... gozar lá de vez em quando. (E7)

É questão da gente se reconhecê [sic], sabe?! Que nem eles fala-
ram lá... Pode ser um beijo, um cheiro, uma roupa, uma coisa... E é 
o tempo mandá [sic] e coisa... Parece que é uma coisa que some do
mapa, assim... Não consigo controlá [sic]... É que nem as perna [sic],
também. No começo, antes, eu conseguia mais ou menos aonde [sic]
elas estavam, mas agora consigo mandá [sic] sinal, às vezes faz algum
sinalzinho, mexe um dedo ou sinto uma formigação na coxa e coisa...
(E4)

No meu caso, a... a... a minha sensibilidade está na nas áreas que não 
foram afetadas pela lesão, né... Que são todo corpo da cintura pra 
cima, toda pele, os seios, a orelha, um beijo, um olhar, uma carícia, né 
[...] mas da cintura pra baixo [...], não o finalmente [...]. O principal não 
é a penetração, não é a questão genital, [...]. Mas o que vem, o todo 
que tá ali envolvido, o carinho, as carícias, o que acontece antes! [...] 
É a consequência então, de todo o processo do toque então, aí sim... 
Quando tem todo esse processo, daí sim eu me sinto realizada! Plena! 
Se não tiver isso, quando for só a genital, não... (E2)

A lesão medular nos homens pode ocasionar consequências tanto na ereção 
como também na ejaculação, resultando na questão da infertilidade ou de chegar ao 
gozo. Três participantes relataram que possuem tal dificuldade, apresentando ejacu-
lação retrógrada – quando o sêmen flui em direção à bexiga – ou levam muito tempo 
até conseguirem ejacular. Esses fatores podem ser impeditivos da procriação.
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A gente tendo ou não tendo o nosso ao natural, nóis [sic] ia adotá [sic] 
uma criança... Isso aí a gente sempre teve, desde de [sic] antes do 
meu acidente a gente já teve essa conversa, tipo... Que com ela foi 
diferente, a gente começô [sic] a namorá [sic] já pensando no ama-
nhã, sabe?! Foi diferente do que os outros casos, tu acha [sic] uma 
pessoa, não pra namorá [sic], ficá [sic], levá [sic] assim de qualquer 
jeito, sabe... Foi diferente! Ã! E aí foi assim... Daí a gente entrô [sic] na 
fila de adoção. (E1)

Pensando a partir dessa perspectiva, e relacionando Representação Social da 
paternidade, é essencial destacar que alguns depoentes expressam o desejo de ter 
filhos, sejam eles por meio da adoção ou da fertilização in vitro. Essa RS, também 
cristalizada, vincula-se e comprova a capacidade em formar ou dar continuidade a 
uma família.

4 Considerações finais

Ao escutar diferentes histórias de vida, há uma linearidade com relação às nar-
rativas, nas quais os participantes passam por processos semelhantes. Quanto à 
sexualidade, eixo principal percebe-se que cada um deles consegue ressignificar de 
forma diferente, ancorando-se em distintas RS, como já apresentado. Pensando que 
o evento traumático é a ruptura da vida “normal” para outra realidade, Witczak (2009)
afirma que o rompimento de significações cotidianas produz, no sujeito, desorien-
tação. A partir desse fato, podem se desenvolver duas possibilidades: a produção
de novos significados ou os significados que já estão reificados se manifestarem de
forma mais intensa.

Uma das questões semelhantes e que vêm ao encontro das novas atribuições 
da sexualidade corresponde ao quanto outras áreas do corpo passam a ser eróge-
nas, enquanto a penetração e o ato em si são consequência de todo toque e carinho 
que recebem nas partes do corpo onde têm sensibilidade. Ao mesmo tempo em que 
conseguem ressignificar e dar sentidos distintos a isso, todos passam por processos 
singulares de reconhecimento do corpo ou diferentes recursos para lidar com tal. 

Todas as entrevistas foram explicativas e ricas em detalhes, evidenciando o 
quanto esse tema implica na vida dos sujeitos aqui apresentados. As lembranças 
foram revividas, demonstrando o quanto cada entrevistado entende, internaliza e ar-
ticula as experiências de vida e as funções estabelecidas, evidenciando, ainda, as 
dificuldades que enfrentam.

Ressalta-se a importância de estudos nesse campo, contribuindo para um avan-
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ço do conhecimento no tema, em um processo de reabilitação mais eficaz, também 
voltado às questões da sexualidade. Pensa-se, a partir disso, no ser humano de for-
ma integral, baseado em suas capacidades de ressignificar o novo corpo a fim de 
promover o bem estar emocional.
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1 Introdução

No Brasil, 12,4 milhões de pessoas têm alguma deficiência dos quais 2,6 milhões 
possuem deficiência física, e desses 46,8% encontram limitações no seu dia a dia, 
o que explica ser o segundo tipo de deficiência que predomina na busca pelos ser-
viços de reabilitação física, perdendo apenas para a deficiência intelectual (MALTA
et al., 2016). De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essas pessoas
possuem direito às ações integrais na sua saúde, de forma intersetorial, visando a
prevenção de doenças e promoção da saúde.

Cabe ao profissional de saúde e à equipe inter/multidisciplinar compreender os 
caminhos que o deficiente percorre, trabalhando, dessa forma, com uma visão biop-
sicossocial (MISSEL; COSTA; SANFELICE, 2017).  

Estudos relacionados aos serviços de reabilitação física demonstram uma cons-
tante busca  pelos objetivos traçados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse 
sentido é garantido ao deficiente físico que tenha acesso desde uma consulta tera-
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pêutica até a concessão de alguma Órtese, Prótese e Meio Auxiliar de Locomoção 
(OPMS), bem como amparo a seus familiares/cuidadores com equidade e universa-
lidade. 

Cabe aos serviços de reabilitação física atuarem no sentido de manter a popula-
ção deficiente visível e socialmente ativa, promovendo seu próprio bem-estar e, con-
sequentemente, sua independência e autonomia sempre que for possível (PEREIRA; 
MACHADO, 2015, MAGNUSSON; SWEENEY; LANDREY, 2019). 

Com 10 anos de atividades, o contexto do Serviço de Reabilitação da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul /SRFis merece uma  descrição de  sua trajetória, conside-
rando que tanto as ações coletivas,  particularizadas nas profissões que compõem a 
equipe, como  o processo formativo foram e são eixos estruturantes desse projeto de 
extensão universitária. 

2 Contextualizando o serviço de reabilitação física

O Serviço de Reabilitação Física de Nível Intermediário da Universidade de San-
ta Cruz do Sul - SRFis/UNISC, referência do Sistema Único de Saúde(SUS) para Con-
cessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMs), da Região 
dos Vales Rio Pardo e Jacuí, vem cumprindo a missão no que se refere ao direito à 
saúde para pessoas com deficiência.

Conveniado com o Ministério da Saúde, para o processo de reabilitação física, 
e com a Secretaria Estadual da Saúde, para dispensação de OPMs a pessoas com 
deficiências ou mobilidade e funcionalidade reduzida, agrega um conjunto de profis-
sionais da saúde que atuam em equipe multidisciplinar  com exercícios interdiscipli-
nares.

As atividades centrais ocorrem através dos dois eixos que compõe a estrutura 
desse Serviço, desde a sua versão como Serviço de uma especialidade em 2009. 
Consistem na atenção à saúde de pessoa com deficiência física e respectivos familia-
res e ou cuidadores, e na formação de estudantes dos cursos da UNISC, em especial 
da área da saúde, mas é aberto também aos demais interessados. Cada um desses 
dois eixos compõem diversas atividades que respondem aos objetivos perseguidos 
pela equipe em ações integrais e integradas, num investimento continuado e perma-
nente conforme diretrizes do SUS.

Ao completar, em 2019, 10 anos na modalidade de Serviço vinculado à rede do 
SUS demonstra-se o compromisso histórico da UNISC com a promoção e acesso à 
inclusão de pessoas com deficiência em ações no campo da saúde.

A cada ano, como resultado da reflexão do trabalho executado, inovações gra-
dativas são instituídas, decorrente do trabalho interventivo e investigativo que docen-
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tes e estudantes executam, possibilitando, dessa forma, romper com procedimentos 
repetitivos e avançar no âmbito técnico, científico e ético, construindo novos saberes, 
por conseguinte, novos fazeres. 

No conjunto do fazer em saúde, singulares e expressivas contribuições em cada 
um dos eixos, assistência e formação, ocorreram nos últimos dois anos. Mudanças 
importantes, na esfera da gestão,  têm ampliado a capacidade de assistência aos 
usuários, proporcionando aprendizados à equipe, extensivo a familiares ou cuidado-
res e às pessoas atendidas. 

Reflexões, discussões e sistematizações, portanto, é o mote que  vem permi-
tindo a operacionalização do aprender e do fazer particularizado nas profissões. É 
nesse sentido que tem avançado para questões específicas no que se refere às si-
tuações dos usuários, agregando igualmente ações coletivas que compõem a multi-
profissionalidade e interdisciplinaridade que  se materializa no contexto da extensão 
universitária como lócus de formação e assistência à saúde. 

Os resultados alcançados, tanto quantitativa quanto qualitativamente, eviden-
ciam a consolidação de um processo realizado com base na reflexão e na ação per-
manentes. Ressalta-se que esses resultados são obtidos com base no diálogo in-
terno entre professores e estudantes, que constroem os saberes e dão significado 
às diferentes atividades desenvolvidas nesse Serviço, norteado por macro objetivos 
centrados em: dispensar órteses, próteses e meios de locomoção; desenvolver um 
processo de educação em saúde nos eixos de assistência e formação o que  tem 
garantido alcance social para os municípios das regiões, atualmente referenciadas, e 
para os estudantes de cursos do campo da saúde.

Nessa perspectiva é que os conceitos de  cidadania e integralidade em saúde 
passam a integrar o cuidado com base na autonomia, perseguindo no dia a dia as di-
versas dimensões da vida dos usuários. São experimentações da integralidade asso-
ciadas aos direitos sociais que evidenciam diferentes sentidos que vão constituindo, 
de forma rizomática  e potencializadora para novos instituintes, tanto para a equipe 
de docentes como para estudantes, usuários, familiares  e /ou cuidadores.

Na sequência a exposição dos objetivos específicos e respectivas ativi-
dades que materializam cada um dos eixos: assistência e formação em saúde.

3 Assistência à saúde 

Nesse eixo ocorrem ações coletivas realizadas por estudantes bolsistas, funcio-
nários e professores dos cursos que integram o Serviço. Ações que se particularizam 
nas profissões e, a partir delas, são construídas possibilidades que materializam a 
multidisciplinaridade e exercícios interdisciplinares no âmbito coletivo.  

Com base nesse eixo são operacionalizadas atividades que respondem aos ob-
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jetivos específicos de: manter e qualificar os atendimentos na perspectiva do cuidado 
integral e integrado e sua reavaliação, bem como reconhecer o perfil dos usuários do 
SRFis e suas possibilidades de funcionalidade. 

Esses objetivos são operacionalizados pela equipe que realiza  atendimento 
individual, por meio de um conjunto de atividades, baseadas na escuta da demanda 
das diferentes dimensões da vida de cada usuário para então ser realizado o atendi-
mento técnico embasado na ciência. 

As ações alicerçadas nos múltiplos saberes que se particularizam nas profis-
sões dos componentes da equipe profissional, respondem por atividades que, em 
conjunto, se efetivam de forma integrada,  primando pelo desenvolvimento da auto-
nomia e independência de cada usuário e, consequentemente, promovendo a me-
lhora significativa da qualidade de vida dos mesmos.

Coordenado pela Fisioterapia como ciência que estuda o movimento humano, 
diferentes recursos, técnicas e métodos fisioterapêuticos são utilizados para minimi-
zar as algias, bem como manter, desenvolver e potencializar a funcionalidade huma-
na, atuando em todos os níveis de atenção à saúde dos usuários. 

Utiliza-se recursos e técnicas especiais para o desenvolvimento de um projeto 
terapêutico singular que inclui a avaliação como ferramenta de constante atenção 
e vigilância. Também é realizada investigação acerca de possíveis  intercorrências 
motoras-funcionais que merecem a atenção, o cuidado e a intervenção fisioterápica 
(SILVA; SCHUH: ROVEDA, 2011). 

A Terapia Ocupacional, como campo do conhecimento que estabelece a dire-
ção para as ações terapêuticas, cumpre importante e necessário papel no processo 
de reabilitação física. Um projeto terapêutico não seria singular se não houvesse 
ajuda desses profissionais  para auxiliar os usuários pacientes  a aprender e/ou rea-
prender as atividades de vida diária (AVDs).

As diferentes rotinas a que uma pessoa está submetida, tanto individual quanto 
profissional ou socialmente, uma vez perdida a capacidade de  realizá-las com re-
lativa independência, requerem apoio continuado, até retomar possível a condição 
desejada. Esse profissional agrega seus conhecimentos e desenvolve, com suas ha-
bilidades, os saberes para que o usuário aprenda a reaprender o que estava inter-
rompido ou tenha oportunidades para tentar aprender o que ainda não foi alcançado.

O papel da Enfermagem, em um serviço de reabilitação física, é imprescindí-
vel para reconhecer as demandas, identificá-las e  intervir enquanto processo de 
cuidado para com o paciente usuário. Reside no levantamento de problemas, esta-
belecimento de diagnósticos de enfermagem que agrega ao Plano de intervenção 
as recomendações para os cuidados da saúde, considerando os aspectos éticos 
e culturais adequados e necessários, tanto para o usuário como para a sua família 
(KOLANKIEWIC et al., 2013). 
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A Psicologia, integrada a esse Serviço, situa-se tanto no âmbito preventivo quan-
to terapêutico.  Os conhecimentos teóricos e clínicos desses profissionais podendo, 
frequentemente, estar associados aos demais conhecimentos, possibilitam criar con-
dições “para a manutenção da saúde mental, reparar os indícios de problemas de 
funcionamento a fim de evitar sua organização patológica” (FONSECA, 1985, p. 60).

O Serviço Social, ao ter seu profissional inserido num processo de habilitação/
reabilitação, além do exercício da escuta qualificada no âmbito do contexto social do 
usuário e sua família, também intermedia informações, orientações e ou encaminha-
mentos para outros serviços e benefícios que integram diferentes políticas sociais. 
Reside numa abrangência à atuação para o acesso a diferentes direitos humanos 
demandados, garantido, assim, exercício no desenvolvimento da cidadania e de jus-
tiça social. 

Com esses saberes particulares de cada curso que integra o SRFis são realizadas 
as atividades de forma coletiva e/ou por vezes individual. A seguir apresentam-se os 
resultados do biênio 2018/2019, tanto descritivos como numéricos, com a intenção 
de socializar e comparar dois anos de ações, formação e intervenção.

Quadro 1: Resumo das atividades do eixo assistência à saúde do biênio  2018 
e 2019

Ano

Especificação das atividades 

Tria-

gem

Atendimen-

tos 

em Neuro

   e Amp. 

TFD Deman-

das Judi-

ciais

TO Atendi-

mento  

às feri-

das

Reavali-

ações

Sala de 

Espera

2018 713 85 06 07 16 08 49 60

2019 410 76 05 05 17 22 139 120

Total 1.123 161 11 12 32 30 188 180

 Fonte: Relatório SRFis 2018/2019.

O quadro acima demonstra inicialmente as triagens, realizadas no SRFis como  
primeiro acolhimento, ou seja, a porta de entrada de um usuário quando ingressa  no 
Serviço. Essa atividade  possibilita avaliar as condições gerais do usuário no que se 
refere à presença, ou não, de lesões de pele, acometimentos  funcionais, sofrimento 
psíquico e  comorbidades (SILVA; VICCARI; KLAFKE 2011).  Permite o acesso aos 
atendimentos multiprofissionais e interdisciplinares, bem como iniciar uma aproxima-
ção sobre o contexto desses usuários, tanto no âmbito pessoal como social. Durante 
os dois anos consecutivos constatou-se uma predominância masculina, conforme o 
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quadro 2.

Quadro 2: Comparativo de mulheres e homens triados nos últimos dois 
anos

Ano Mulheres Homens Total

2018 261 452 713

2019 180 230 410

Total 441 682 1.113

Fonte: Sistema Integrado UNISC, 2018/2019.

Percebe-se uma diminuição de usuários ingressantes, fato esse que está rela-
cionado a transferências da região 16ª CRS para outro serviço daquela região. 

Os atendimentos de amputados e  portadores de lesões neurológicas, avalia-
ções judiciais, tratamento fora do domicílio (TFD), acompanhamento de terapia ocu-
pacional  não obtiveram aumentos significativos, apresentando estabilidade. Fato 
esse  que demonstra as características dos atendimentos que são a médio e longo 
prazo para alcançar resultados satisfatórios ou, ainda, esporádicos como são  as 
avaliações judiciais e os tratamentos fora de domicílio. As avaliações judiciais visam 
afirmar que o dispositivo, na grande maioria, solicitado pelo usuário, não se encontra 
na tabela orientadora  utilizada para dispensação ou para concessão de OPMs.  

Os TFDs são caracterizados como uma avaliação da equipe do SRFis para en-
caminhamento aos centros especializados de grande porte como o Sarah Kubits-
chek, em Brasília.  

Com a implantação do ambulatório  de feridas, em 2018, e sua implementação 
ao longo de 2019 houve um aumento significativo dos atendimentos aos usuários 
portadores de lesões agudas e ou crônicas as  quais Schuh et al., (2017, p. 100) 
qualificam como: 

As lesões por pressão são também conhecidas como escaras, têm 
sua fisiologia descrita pelo aumento da intensidade de pressão em 
determinada área do corpo, causando um aumento secundário da 
pressão nos capilares sanguíneos, resultando em uma isquemia lo-
cal, vindo a acarretar desarranjos no aporte de nutrientes, levando a 
uma disfunção metabólica tegumentar, muscular e óssea, causando 
assim uma necrose celular.

O número de procedimentos no ambulatório de feridas nesse biênio passou de 
192 em 2018, para 800 em 2019.  Um aumento de 416,66% o que demonstra a efe-
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tividade, mas, ao mesmo tempo,  a carência desse serviço pelo SUS na Região dos 
Vales. Serviço esse que  garante qualidade de vida aos portadores e a  utilização de  
técnicas e ferramentas de vanguarda para minimizar seus  agravos e as intercorrên-
cias clínicas. 

Quanto às reavaliações, de um ano para outro aumentaram 283,67%. Pode-
-se hipotetizar que há uma maior divulgação e informação sobre as possibilidades
de usuários ingressantes requererem avaliação diretamente ao Serviço, a partir de
02/04/2016. Situação que decorre de um reordenamento do fluxo através da des-
centralização de agendamentos pelo sistema SISREG, o que facilita o reingresso de
usuários com agilidade para o atendimento de sua necessidade.

Entende-se por sala de espera os encontros coletivos que antecedem à con-
sulta aos protesistas e ortesistas da ACADEF (prestadora de serviço). Nesse item 
percebeu-se um aumento de 100%, pois, em 2019, iniciaram-se os mutirões com 
atendimentos semanais intensivos para confecção de moldes, entregas e ajustes de 
órteses e próteses. Essa concentração, em uma semana por mês, facilitou e promo-
veu uma diminuição na fila de espera dos usuários do SUS para a aquisição de seus 
dispositivos.  

 Quadro 03: Dispositivos mais concedidos: resumo 2018/2019

Dispositivos /Ação 2018 2019

Almofadas 30 36

Andadores 31 26

Bengalas e Muletas 48 21

Cadeira rodas motorizadas 92 79

Cadeiras rodas manuais padrão, tetra e obeso + banho; adulto /

infantil
469 482

Calçados sob medida 45 30

Coletes 17 13

Materiais elásticos para contenção de edema 291 173

Órteses de mão confeccionadas pelo SRFis 27 34

Órteses entregues de membros superiores e membros inferiores 273 172

Pares de palmilhas 45 37

Prótese mamária 1 0

Próteses entregues de membros superiores e membros inferiores 290 108

Fonte: Relatório SRFis 2018/2019.

Esse quadro demonstra o que aponta a Organização Mundial da Saúde. A ca-
deira de rodas manual é o meio auxiliar mais comumente utilizado pelos portadores 
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de deficiência física, já que possuem um menor custo e uma adaptação relativamente 
mais fácil, em comparação com as demais (FROST et al., 2012). Nesse biênio foram 
951  cadeiras de rodas manuais, adulto e infantil e 171 motorizadas, notoriamente o 
dispositivo mais concedido, 

No que se refere às próteses de membros superiores e inferiores, conforme o 
quadro 02, foram concedidas 398 em dois anos, confirmando estudos recentes que 
indicam que esses dispositivos proporcionam maior funcionalidade e melhora da au-
toestima. 

Os membros inferiores são os mais comumente amputados, derivados das di-
versas patologias e comorbidades. Segundo as Diretrizes de Atenção à Pessoa Am-
putada (DAPA), estima-se que as amputações do membro inferior correspondem a 
85% de todas as amputações de membros no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

Na descrição de perfil dos pacientes submetidos a procedimentos para ampu-
tações de membros realizados em um hospital estadual de grande porte, no ano de 
2017, os dados indicam que 57,7% são do sexo masculino e 64,2% das amputações 
são de membros inferiores. Dado esse que se constata também no presente estu-
do, verificando-se  maior prevalência de indivíduos do sexo masculino atendidos e 
o segundo meio auxiliar mais dispensado no Serviço, as próteses de membro infe-
rior. São as que substituem um ou mais membros minimizando os agravos deixados
pela ausência parcial ou total de um segmento corporal e se apresentam como um
meio de estimulação ao paciente em busca da sua independência funcional (SOUZA;
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2018; BETTONI et al., 2014)

No ano de 2018 foram registradas mais de 59 mil amputações no Sistema Único 
de Saúde. Assim, a dispensação de dispositivos auxiliares demonstra a importância 
ímpar para que os amputados, submetidos à retirada de um segmento corporal, pos-
sam desenvolver suas atividades de vida diária de forma efetiva e de uma maneira 
mais autônoma.  

Entretanto, o número de órteses foi de 442 com sua centralidade nas crian-
ças, em especial as com comprometimento neurológico, tanto de membros inferiores 
como superiores. 

Segundo Carvalho (2005), órteses são dispositivos que auxiliam na funcionali-
dade de acometimentos neuromusculoesquelético fixados externamente no segmen-
to corpóreo cuja função está temporária ou definitivamente comprometida. 

Dessa forma, o serviço-ensino se molda dentro das limitações e deficiências 
dos indivíduos para assim prestar um atendimento que se atente às necessidades e 
particularidades de todos os casos (NOGUEIRA et al., 2016; BETTONI et al., 2014; 
OLIVEIRA; BAPTISTELLA; TAGLIETTI, 2019). 

É no eixo da  assistência à saúde, no SRFis,  de forma integrada por um trabalho 
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inter/multidisciplinar oferecido pelos estudantes, professores e funcionários que o 
usuário  recebe atendimento completo a partir de suas  demandas, as quais são aco-
lhidas e avaliadas, tanto no âmbito  físico, quanto psíquico ou social, vislumbrando 
o cuidado integral, o que vem ao encontro da extensão universitária cuja articulação
com ensino e a pesquisa está intrinsecamente ligada à comunidade que assiste e à
formação continuada e permanente de  estudantes e professores.

4 Formação no âmbito do SRFis

Esse eixo se efetivou através de um conjunto de atividades que possibilitaram 
aos estudantes/bolsistas, docentes e funcionários aprenderem, a cada dia, a partir 
das demandas que chegavam ao Serviço. É nesse eixo que ocorre a articulação en-
tre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando o protagonismo do aprendizado e a 
produção de conhecimento que contribui para o desenvolvimento das atividades do 
eixo assistência à saúde e o avanço da produção e socialização do conhecimento 
emergido desse Serviço.

As atividades realizadas nesse eixo são desenvolvidas a partir de  objetivos que 
visam: capacitar a equipe quanto aos princípios metodológicos, fluxogramas, proce-
dimentos e da gestão do SRFis; possibilitar uma formação integral e integrada aos 
estudantes; possibilitar momentos de Educação Permanente; estimular e ampliar a 
pesquisa ; expandir o SRFis como lócus para diferentes disciplinas do Curso de Fi-
sioterapia,  e outros que não integram a equipe.  

No que se refere à produção científica foram elaborados e apresentados em 
eventos científicos, de gestão e em diferentes publicações, conforme o quadro abai-
xo: 

Quadro 04: Principais produções realizadas no binômio 

Especificação 2018 2019 Total

Resumos 8 12 20

Artigos    3 0 3

TCs 4 6 10

Eventos Estaduais    2 1 3

Produção técnica           1 0 1

Fonte: Relatório SRFis 2018/2019.    

Observou-se, ao longo do trabalho realizado no SRfis, que os artigos científicos 
têm sido produzidos em menor escala do que os resumos. Diante da diversidade de 
opções para os estudantes sistematizarem o aprendizado de suas práticas verifica-se 
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que os resumos possibilitam maior agilidade como estratégia eficaz e fundamental 
para desenvolver habilidades de escrita, argumentação e identificação de resultados. 
Constata-se que os artigos, embora ocorram, têm  periodicidade  menor uma vez 
que  resultam de estudos longitudinais, e, portanto, demandam maior tempo para 
a comprovação dos resultados. Via de regra, os artigos são apresentados em livros 
com publicações exclusivas do SRFis.

O SRFis, desde seu início em 2009,  é o lócus para a realização de estágios cur-
riculares obrigatórios dos cursos de Fisioterapia e Psicologia através das disciplinas 
de  Estágios Supervisionado em  Fisioterapia Ambulatorial e   Estágio Integrado em 
Psicologia I e II, respectivamente. Para além dos estudantes estagiários desses dois 
cursos, o SRFis também acolheu estudantes de cursos  não integrantes da equipe, 
como Nutrição e Educação Física, no ano de 2019.

A participação de estudantes bolsistas, juntamente com estudantes estagiários, 
permite constatar um adensamento quanto aos conhecimentos  técnicos operacio-
nais e teóricos metodológicos a partir e na realidade de trabalho do SRFis. Com a 
supervisão de professores dos cursos específicos, a produção de conhecimentos se 
espraia para além dos limites do SRFis como projeto de extensão universitária. Pos-
sibilidade que expressa contribuições para estudantes, professores, usuários e que 
agrega, ao atendimento do SUS, qualidade e maior resolutividade.

Outra atividade de destaque no âmbito da formação consiste nos trabalhos 
de curso cujos objetos de investigação emergem do trabalho técnico-operacional e 
científico desenvolvido no Serviço. Tem atraído anualmente estudantes a se dedicarem 
às investigações a partir de suas áreas específicas, conforme o quadro 03.

Desse modo o SRFis cumpre seu papel como Serviço formador abrigado por  
uma Instituição de Ensino Superior de caráter comunitário, onde valores como inser-
ção social, democracia, qualidade estão imbuídos e matriciados em seus processos 
nos três pilares: ensino, pesquisa e extensão, além da inovação tecnológica que 
adentra no SRFis. Colocando-o, assim, como partícipe importante na assistência à 
saúde, no processo formativo dos estudantes e de educação permanente e continua-
da de sua equipe, promovendo uma aprendizagem colaborativa e significativa para 
todos. 

5 Considerações finais

Ao finalizar cada ano, chega o momento de aprofundar e socializar  as reflexões 
decorrentes do trabalho realizado no SRFIs . No binômio  2018-2019 a reflexão foi 
potencializada com o fito de dar maior amplitude à publicização de parte dos resulta-
dos alcançados. Para a equipe do SRfis, a materialização da síntese, ora publicizada, 
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é a demonstração do quão importante este trabalho representa enquanto acesso a 
dispositivos que contribuem para melhoria da vida cotidiana para as pessoas com 
deficiência física.

O SRFis, por se constituir em um serviço vinculado ao SUS, integrado aos pro-
cessos de formação acadêmica, demonstra, sobremaneira, agregar valor de qualida-
de às ações empreendidas no âmbito da assistência à saúde de seus usuários. 

Ao materializar a articulação da instituição de ensino  UNISC às instâncias  go-
vernamentais  federal, estadual e municipal, O SRFis cumpre, de forma descentrali-
zada  em Santa Cruz do Sul, o acesso à  concessão de órteses e próteses para os 
demandantes de 25  municípios das duas  regiões de sua abrangência 8ª e a 13ª 
onde se alocam 12 e 13 municípios, respectivamente.  

O Serviço, por ser considerada na UNISC uma atividade de extensão insere-se 
num cenário ensino-comunidade, profícuo na construção  de uma aprendizagem co-
laborativa, coletiva  e significativa tangenciada pela inserção comunitária. A qualidade 
dos seus serviços de reabilitação, de concessão de órteses, de próteses e de meios 
auxiliares de locomoção, e a formação em ato que orienta  o Serviço de Reabilitação 
Física da Universidade de Santa Cruz do Sul desde seu nascedouro, em 2009,  é que 
vem fortemente  corroborar com a universalidade  do SUS, confirmando a premissa 
da qualidade de seus serviços na universidade.
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RESUMOS

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FÍSICA: A INTERDISCIPLINARIDADE E  O 
MULTIPROFISSIONALISMO POSTOS EM MOVIMENTO

 Marcus Vinicius Castro Witczak1

Cassiandra Sampaio Joaquim2

O projeto de extensão comunitária, “Serviço de Reabilitação Física de Nível Interme-
diário/SRFis é desenvolvido junto à Clínica de Fisioterapia (FISIOUNISC) do Curso de 
Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e realiza há 11 anos um 
trabalho comunitário que transforma a vida dos pacientes que necessitam de próte-
ses ou de órteses. Esse Serviço integra o Sistema Único de Saúde (SUS) em parceria 
firmada pela UNISC com o Ministério da Saúde e com o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. Beneficia usuários de 25 municípios da 8° e 13° Coordenadorias de 
Saúde com a distribuição de cadeiras de rodas, andadores, muletas, coletes, sapa-
tos para diabéticos, cadeiras para banho e, também, com próteses para membros 
superiores e inferiores. O Projeto possui como pilares estruturantes a formação e a 
atenção à saúde, cuja orientação está centralizada no cuidado integral e na inter-
disciplinaridade das relações. Atuam no SRFis, bolsistas dos cursos de Psicologia, 
Fisioterapia e Enfermagem, uma estagiária do curso de Psicologia, uma Terapeuta 
Ocupacional, uma Enfermeira e uma Fisioterapeuta, ou seja, uma equipe multipro-
fissional. É possível perceber que o trabalho em equipe acontece em consonância 
com a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas. Segundo essa formulação teórica, 
o trabalho coletivo se configura na relação recíproca entre as intervenções técnicas
e a interação dos agentes. Entende-se de agir comunicativo às interações nas quais
as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus planos de ação,
permitindo abarcar a complexa dinâmica da ação multiprofissional. A atuação das
áreas está focada em atendimentos individuais e em grupo, prestados aos usuários e
seus familiares/cuidadores de modo multiprofissional e interdisciplinar, com vistas à
saúde e à formação integral. Esse compartilhamento de experiências e de cuidados
produz percepções e novas possibilidades instituintes para a assistência à saúde e
ao aprendizado crítico, transformador e reflexivo, possibilitando o conhecimento e re-
conhecimento de cada profissional no coletivo e no individual. A abordagem integral
das necessidades de saúde da população além do âmbito individual-biológico traz

1  Doutor em psicologia. Departamento Ciências da Saúde. E-mail: marcus@unisc.br
2 Licenciada em matemática. Acadêmica do curso de Psicologia. Integrante do do Serviço de 

Reabilitação Física da UNISC. E-mail: cassiandrajoaquim@gmail.com
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ganhos para os seus participantes, expressos principalmente pela possibilidade do 
trabalho com outros profissionais e na aprendizagem que se faz com estes. Dentro 
desse movimento interdisciplinar da atuação em equipe multiprofissional, se constrói 
um processo de aprendizagem voltado ao cuidado integral à saúde das pessoas. 
Bem como, a organização de um Serviço voltado à melhoria da qualidade de vida da 
comunidade, em busca de um projeto terapêutico singular. 

Palavras-chaves: Reabilitação física.  Interdisciplinaridade. Multiprofissionalismo.
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O PROCESSO DO LUTO RESULTANTE DE UMA AMPUTAÇÃO: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Marcus Vinicius Castro Witczak1

Cassiandra Sampaio Joaquim2

Amputação é a retirada total ou parcial de um membro através de uma remoção ci-
rúrgica. Esse processo causa impactos na vida da pessoa, sejam eles físicos ou emo-
cionais. Assim, esse estudo tem o objetivo de apresentar uma revisão sistemática da 
literatura sobre o luto da amputação. Foram realizadas buscas no Google Acadêmico 
com os seguintes descritores: “luto”, “amputação” e “luto da amputação”. Encon-
trados cinco artigos relevantes publicados em periódicos da área da Enfermagem, 
da Psicologia e da informação científica em saúde, entre os anos de 1974 e 2019. A 
forma de enfrentamento do paciente muitas vezes está condicionada às causas de-
terminantes da mutilação, visto que pode ser por enfermidade ou por trauma. É de 
concordância dos autores que, para além dos aspectos físicos, a vivência da perda 
de uma parte do corpo pode acarretar alterações emocionais e comportamentais, e 
que essas mudanças se manifestam de muitas maneiras e variará de pessoa para 
pessoa. Também relacionado à função e às sensações  a esse trauma, pode ser a 
morte simbólica de um projeto de vida e de transformação na identidade do sujeito. 
As principais mudanças afetivas envolvem a tristeza, a dor no membro fantasma e o 
luto em seus diferentes estágios. Essa perda estende-se à saúde, à eficiência corporal 
e causa dificuldades desde o âmbito pessoal e profissional. Outros fatores envoltos 
são: a idade, o desenvolvimento do amputado pré e pós evento traumático, localizan-
do curso do seu ciclo vital, da sua realidade sociocultural e do contexto psicossocial 
em que está inserido, somado aos aspectos subjetivos e familiares implicados nessa 
experiência. Alguns representam tal experiência como uma espécie de sentença ir-
revogável, exigindo um trabalho pessoal de superação e busca de sentidos. Diante 
disso e das inúmeras questões intrínsecas nesse processo é de suma importância 
a assistência multiprofissional, proporcionando uma abordagem de cuidado integral 
que envolva a promoção de  saúde física, psicológica, social, familiar e ocupacional. 
O suporte da Psicologia mostra-se imprescindível nesse contexto, podendo vir a 
auxiliar o paciente e sua família ao longo de toda a sua assistência, sendo múltiplas 
as possibilidades de manejo e intervenção.

Palavras-chaves: Reabilitação física. Amputação. Luto.
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REORGANIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 
FÍSICA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Ângela Cristina Ferreira da Silva1

Leticia Luzia Fernandes dos Santos2

Bianca Luisa Morais3

Carolina Machado Heinen4

 Israel Matheus Paulus da Silva5

 Manoela da Silva6

 Tainara Eloise Christmann7

Viviane Ribeiro Lopes8

INTRODUÇÃO: O Serviço de Reabilitação Física de Nível Intermediário/SRFis ocorre 
na Clínica de Fisioterapia da UNISC, no bloco 34, sendo um projeto de extensão uni-
versitária, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). É referência para 25 municí-
pios de duas Coordenadorias Regionais de Saúde e atua de forma multiprofissional 
e interdisciplinar, uma vez que são realizados diversos atendimentos protagonizados 
pelos bolsistas dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia, com supervi-
são da equipe de professores, além de 3 profissionais. Frente ao enfrentamento da 
COVID-19, o SRFis necessitou realizar adequações para o retorno seguro de suas 
atividades. OBJETIVO: Descrever o contexto do remodelamento das atividades reali-
zadas pela equipe do SRFis frente à pandemia. METODOLOGIA: Relato de experiên-
cia apresentando a trajetória realizada pela equipe para organização e efetivação dos 
protocolos de biossegurança, apontando as mudanças  que foram efetivadas frente 
ao cenário pandêmico vivenciado nas atividades de triagem, entrega de cadeiras 
de rodas (CR), ambulatório de feridas, reavaliações e atendimentos realizados pela 

1  Mestre em Educação. Coordenadora do Curso de Fisioterapia e do Serviço de Reabilitação Física 
da Universidade de Santa Cruz do Sul. Departamento de Ciências da Saúde. E-mail: as@unisc.br

2  Fisioterapeuta do Serviço de Reabilitação Física da Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: 
leticiafernandes@unisc.br

3  Acadêmica do curso de Fisioterapia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da Universidade 
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ortopedia contratada. RESULTADOS: No dia 19 de março de 2020 suspenderam-se 
as atividades da UNISC, consequentemente do Serviço. Nesse momento migrou-se 
para reuniões virtuais via Google Met, com o intuito de reorganizar os agendamentos 
e entregas das cadeiras de rodas, as quais estavam à disposição para entregas co-
letivas e naquele momento eram as prioridades. Com a organização e a proposta do 
protocolo de biossegurança do Curso de Fisioterapia, medidas de proteção e vigilân-
cia sanitária, às quais o SRFis  aderiu na íntegra, passando a utilizar:  uso obrigatório  
de máscara e aferição de temperatura de todos que adentram ao bloco, orientação 
de constante lavagem das mãos e uso  de álcool gel;   tapete sanitarizante na entra-
da do bloco 34, e,  para a equipe, além dessas exigências, o uso de luvas, touca e 
jalecos descartáveis.  Dia 23 de abril de 2020 retornaram as entregas de CR  moto-
rizadas e manuais, com uma agenda por município que retirava em nome do usuá-
rio beneficiado. As demais atividades como triagens, reavaliações, atendimentos de 
feridas e entrega de órteses e próteses pela ortopedia, foram retomadas a partir do 
mês de junho, exceto atendimentos fisioterapêuticos para pacientes com sequelas: 
neurológicas e amputados, por serem exclusivamente usuários do grupo de risco. 
Anteriormente os atendimentos eram realizados conforme ordem de chegada e com 
sala de espera. A partir da atual situação, todas as atividades passaram a ser com 
agendamentos prévios, da redução de pacientes por turno e suspensão da sala de 
espera. CONCLUSÃO: Dessa forma, com o intuito de atender a sociedade de manei-
ra efetiva e segura, nesse momento de pandemia, prevenindo o contágio da COVID 
19, ao mesmo tempo, pensando nos usuários e na biossegurança da equipe, foi e é 
fundamental para o sucesso, até o momento, das atividades do SRFis, as quais  se 
manterão enquanto o estado de calamidade pública estiver em vigência. 

  Palavras-chaves: Biossegurança. COVID-19.  Reabilitação.
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O DESEJO DA CRIANÇA COMO CENTRO DO PROCESSO DE 
REABILITAÇÃO

Cristina Frank1

INTRODUÇÃO:  O Serviço de Reabilitação Física de Nível Intermediário/SRFis é um  
projeto de extensão universitária, situado na Clínica de Fisioterapia da Universidade 
de Santa Cruz do Sul. É conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atende 
25 municípios de duas Coordenadorias Regionais de Saúde (8° e 13º). A equipe 
multidisciplinar é composta por profissionais das áreas de fisioterapia, enfermagem, 
psicologia e terapia ocupacional. Os atendimentos terapêuticos ocupacionais no 
contexto da reabilitação física buscam alcançar o maior grau de independência e 
autonomia de cada sujeito, através da realização de atividades como recursos 
terapêuticos. OBJETIVO: Investigar nos atendimentos de terapia ocupacional ao 
público infantil, a diferença de ganhos terapêuticos através da realização de atividades 
conduzidas pelas crianças atendidas em comparação às atividades pré-determinadas 
pelo profissional. METODOLOGIA: relato das percepções do profissional da terapia 
ocupacional frente às abordagens terapêuticas propostas às crianças. RESULTADOS: 
Sabe-se que o brincar é uma atividade essencial para a promoção da saúde física e 
mental da criança, vindo a contribuir para o seu desenvolvimento global. Além disso, 
é sabido que as atividades lúdicas devem permear todo o universo do atendimento 
infantil. Porém de nada adianta as atividades serem lúdicas se não forem do desejo 
da criança. Sem desejo não há aprendizagem. Quando a brincadeira nasce de uma 
situação imaginária criada pela criança e é simbólica, livre e não estruturada, ela 
tem um fim em si mesma, trata-se do prazer de brincar. Nesse contexto, o terapeuta 
ocupacional com seu olhar apurado e sensível vai trazendo elementos importantes 
relacionados aos objetivos terapêuticos. O treino de vestir e despir-se, pode acontecer 
através de um desfile de fantasias. Enquanto brinca de pescar no lago imaginário, 
a criança sem perceber, pode estar fortalecendo seu controle de tronco. Atravessar 
a ponte de almofadas pode ser uma ótima oportunidade de aprimorar o equilíbrio. 
Catar pedras para brincar de comidinha é um excelente exercício de motricidade 
fina. CONCLUSÃO: Percebe-se como fundamental ancorar as atividades realizadas 
em setting terapêutico no desejo da criança. Ao preço de se organizar incontáveis 
brincadeiras com grandes objetivos, mas que se não forem aceitas e desejadas pela 
criança, não há resultado algum, além de choro, falta de motivação e até recusa para 
entrar na sala de atendimento. Na brincadeira livre a criança necessita apenas ser 
auxiliada para ter a oportunidade de descobrir e aprender interagir com o ambiente, 

1 Terapeuta Ocupacional do Serviço de Reabilitação Física da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
E-mail: cristinaf@unisc.br
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manipular e transformar objetos, descobrindo suas potencialidades e trabalhando 
suas dificuldades. Um olhar sensível confere ao profissional a capacidade de auxiliar 
a criança neste processo, sendo por vezes um facilitador, em outras, um participante 
ativo e em algumas vezes apenas um expectador, mas expectador de um sujeito 
desejante de seu fazer.  

 Palavras-chaves: Terapia ocupacional.  Brincar.  Criança.  
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA
 AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL DISTAL

Angela Cristina Ferreira da Silva1

Paula Bianchetti2

Cristini da Silva Furlan3

INTRODUÇÃO: O termo amputação é utilizado para definir a remoção parcial ou total 
de um membro, sendo superior ou inferior. Estima-se que 80% das amputações de 
membros inferiores relacionam-se às doenças vasculares periféricas e/ou diabetes. A 
amputação transfemoral é em nível de fêmur e pode ser dividida em: terço proximal, 
médio e distal. OBJETIVO: Apresentar um caso clínico de amputação transfemoral 
distal direita. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, realizado na clínica 
escola Fisiounisc da Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC, durante o Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial no período de setembro a outubro de 
2020, realizados uma vez na semana, durante 45 minutos. RESULTADOS: Paciente 
A. C. S., sexo feminino, aposentada como agricultora, 65 anos, com diagnóstico de 
amputação transfemoral distal direita (MID), usuária de muleta canadense bilateral-
mente e andador.  No exame físico, percebeu-se biotipo ectomorfo, tórax simétrico 
e normolíneo, abdômen levemente globoso, expansibilidade e mobilidade torácica 
preservada, pele de cor clara hidratada, extremidades quentes e bem perfundidas, 
algumas manchas arroxeadas nos MMSS causadas por quedas, amplitude de movi-
mento (ADM) ativo-passiva de tronco e MMSS preservadas. No MID, pele com apa-
rência flácida, de coloração clara e cicatriz sem aderência, temperatura fria em todo 
o coto, sem presença de edema, aparentando encurtamento muscular de iliopsoas e 
ADM ativa--passiva preservada exceto na extensão de quadril D. No MIE, percebeu-
-se pele aparentemente flácida, de cor clara e com temperatura normal, na região 
anterior, posterior e lateral da perna, presença de manchas escuras e ADM ativa- 
passiva preservada. Na avaliação funcional identificou-se a dependência de apoio 
para se locomover e nas transferências. O resultado do teste Time Up and Go foi 
de 26,46 seg e a Escala de Equilíbrio de BERG teve como pontuação 27. Relata a 
presença de sensação e dor fantasma esporadicamente sendo a segunda, do tipo 
pontada sem definição de quando ocorrem essas percepções. A força em MMII é 
grau 5; a sensibilidade térmica preservada, a tátil alterada (2,0g nos MMII e na cicatriz 
4,0 g); a avaliação postural foi realizada com e sem o uso da prótese apresentando 

1  Mestre em Educação. Coordenadora do Curso de Fisioterapia e do Serviço de Reabilitação Física 
da Universidade de Santa Cruz do Sul. Departamento de Ciências da Saúde. E-mail: as@unisc.br

2  Doutora em Ciências Farmacêuticas. Departamento de Ciências em Saúde. 
 E-mail:  paulabianchetti@unisc.br
3  Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
 E-mail: cristinisfurlan@gmail.com
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as seguintes diferenças: ombros desalinhados; quadril E mais alto; coluna torácica 
com hipercifose; lombar retificada e uma escoliose, provavelmente proveniente da 
postura adotada na fase de protetização. A partir dessa avaliação os seguintes obje-
tivos e condutas foram elaborados: melhorar ADM de extensores de quadril D com 
exercícios ativos; manter a força muscular de extensores e adutores de quadril D 
com exercícios isométricos e isotônicos ativos; aumentar  sensibilidade tátil dos MMII 
com estimulação proprioceptiva através de esponja, bolinha, tecido e deslizamentos 
superficiais e profundos chamando atenção para a concentração e percepção da 
imagem corporal; melhorar o equilíbrio dinâmico e estático com treinos de marcha na 
escada/rampa/ barra paralela, exercícios em sedestação no disco de propriocepção 
trabalhando o equilíbrio estático e exercícios com apoios  uni e  bipodal; reduzir a 
flacidez do coto do MID e coxa do MIE utilizando dois recursos da eletrotermoterapia: 
radiofrequência, a 40°C com a manopla hexapolar, 5 min em cada ponto e microcor-
rentes com inversão de polos, intensidade de 600μA; minimizar desvios posturais 
através dos exercícios do Método Klapp adaptado. CONCLUSÃO: A paciente é muito 
colaborativa, comunicativa e disposta a realizar todas as atividades propostas. Quan-
to a sua locomoção percebe-se maior segurança sem medo de quedas, no aspecto 
físico está em processo de melhoria da flacidez e da sensibilidade, entretanto ainda 
há necessidade de avançar no contexto geral inicialmente avaliado. 

Palavras-chaves: Amputação.  Reabilitação física. Avaliação fisioterapêutica.
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AMBULATÓRIO DE FERIDAS: 
UM ESPAÇO DE APRENDIZAGEM EM ATO

Angela Cristina Ferreira da Silva1

Paula Bianchetti2

 Camila Dubow3

Letícia Luzia Fernandes4

Daiana Klein Weber Carissimi5

INTRODUÇÃO: O Ambulatório de Feridas (AF) é um setor do Serviço de Reabilitação 
Física de Nível Intermediário/SRFis, credenciado ao Ministério da Saúde e ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul que tem a finalidade de amenizar as lesões dérmicas 
abertas de etiologias, estágios e extensão variadas. Tem sua base no atendimento 
multi e interprofissional especial fisioterapia e enfermagem. Busca amenizar agravos 
e evoluções das feridas, promovendo assim melhoria na qualidade de vida das 
pessoas. Considera-se um espaço formativo em ato, cuja aprendizagem é significativa 
e colaborativa, pois vai ao encontro das trocas de experiências e definições coletivas 
sobre as melhores condutas a serem propostas. Os estudantes bolsistas são 
protagonistas das intervenções e constroem sua trajetória formativa de modo que 
essa possibilidade de atuação seja uma área de inserção profissional. OBJETIVO: 
socializar o AF como espaço formativo e de intervenção multi e interprofissional. 
METODOLOGIA: trata-se de um relato de experiência sobre a constituição de 
um espaço acadêmico-profissional formativo com vistas à ampliação na atuação 
profissional das profissões de fisioterapeutas e enfermeiros. RESULTADOS: surgiu em 
2018 como um setor dentro do SRFis, o qual situa-se no bloco 34 da Universidade de 
Santa Cruz do Sul UNISC. Nesse espaço são atendidas pessoas que possuem alguma 
ferida aguda ou crônica, amputados, lesados medulares, pessoas com mobilidade 
reduzida, lesões ortopédicas ou doenças crônicas degenerativas periféricas com 
sequelas dérmicas. Para sua constituição foram adquiridos equipamentos, insumos 
para higienização e material de cobertura para feridas. Desde seu início foram 
atendidas 40 pessoas e 351 procedimentos de enfermagem e fisioterapia. Adquiriu-
se 01 Laser (Ibramed, laserpulse), 02 alta frequência (Ibramed, portátil), 01 Laser 

1  Mestre em Educação. Coordenadora do Curso de Fisioterapia e do Serviço de Reabilitação Física 
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EC portátil com verba própria, uma vez credenciado pelo Sistema Único de Saúde 
e atuando como setor de um serviço de referência para duas regiões de saúde. 
DISCUSSÃO: para execução satisfatória do Serviço é disponibilizado espaço físico 
adequado para o conforto e segurança da pessoa, assim como a potencialização 
do aprendizado significativo dos bolsistas e/ou estudantes que fazem observação 
clínica sempre que esta for solicitada por alguma disciplina ou módulo da graduação. 
Dessa forma, atua na busca permanente de investimento em tecnologias leves e 
duras para que os portadores de feridas possam melhorar sua autoestima, condições 
de saúde e minimizar as comorbidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: acredita-se que 
esse trabalho multidisciplinar aliado a uma estrutura física e de insumos adequados, 
faz com que o estudante desenvolva habilidades que vão além da formação técnica e 
científica, pois, acima de tudo, é necessário ter empatia e saber interagir com o outro 
para que se possam atingir os objetivos propostos.

Palavras-chave: Feridas.  Eletrotermofototerapia.  Reabilitação.
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VIVÊNCIAS SUBJETIVAS E REABILITAÇÃO FÍSICA: A IMPORTÂNCIA 
DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO PARA OS REABILITANDOS

Marcus Vinicius Castro Witczak1

Geórgia Betinardi2

Nas experiências cotidianas no Serviço de Reabilitação Física de Nível Intermediário/
SRFis da UNISC, foi possível perceber que uma parte significativa dos pacientes res-
salta a afeição que possui por seus animais domésticos. Assim, o presente estudo 
tem como temática a percepção de pessoas com deficiências físicas sobre o convívio 
com seus animais de estimação. Considerando que os processos de doença e cura 
ocorrem de maneira biopsicossocial, as relações presentes na vida de cada sujeito 
exercem função fundamental na evolução de seus prognósticos. Foram abordados 
no presente estudo elementos que se referem à relação entre o homem e o animal, 
os benefícios, a percepção e sentimentos humanos que perpassam pela convivên-
cia entre as espécies. A pesquisa foi realizada com usuários em atendimento no 
SRFis, mediante um estudo qualitativo de abordagem exploratória. Utilizou-se um 
questionário semiestruturado para a coleta de dados pessoais e após foi realizada 
uma entrevista narrativa. Foram entrevistadas 12 pacientes do SRFis com deficiência 
física que se dispuseram a participar e que têm convívio com animais de estimação. 
A pesquisa foi registrada no Comitê de Ética em Pesquisa da UNISC. A análise dos 
dados foi baseada na “Tríade Dialógica”, que envolve o sujeito, o objeto e o fenô-
meno. A triangulação permitiu estabelecer a inter-relação dos fatos, possibilitando 
conhecimentos mais abrangentes dos significados que são construídos socialmente. 
Não coube aos pesquisadores julgarem sobre as respostas, mas, sim, analisar o que 
emergiu da fala dos participantes. As categorias de análise foram assim divididas: 1ª- 
benefícios em ter um animal de estimação - companheirismo, amizade e sentimento 
de ser amado e o cuidado foram os mais citados, porquanto as vantagens desse 
relacionamento podem causar mudanças positivas no comportamento das pessoas, 
facilitando processos curativos; 2ª- sentimentos relacionados à convivência com o 
animal – destacam-se o amor, o carinho, a esperança e a satisfação animal – pois au-
tores consideram que os animais domésticos podem ser providos de afeto, carinho, 
cuidado e companheirismo para os seres humanos, ou seja, um facilitador de intera-
ção entre um humano e outro, uma ponte entre o isolamento social e as interações 
humanas; 3ª- membro da família, a companhia de animais de estimação é capaz de 
diminuir sentimentos de solidão e proporciona felicidade, ocupando lugar diretamen-

1  Doutor em Psicologia. Departamento Ciências da Saúde. E-mail: marcus@unisc.br
2  Acadêmica do curso de Psicologia. Integrante do Serviço de Reabilitação Física da Universidade   

de Santa Cruz do Sul. E-mail: georgiabetinardi@gmail.com
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te no grupo familiar por estarem fortemente vinculados em um relacionamento ba-
seado em afeto e de reciprocidade; 4ª- perda de um animal de estimação, foi relatada 
como sendo semelhante à perda de familiares próximos, produzindo grande sofri-
mento e dor principalmente em tutores com pouco contato social. Conclui-se que 
os objetivos desse estudo foram alcançados, podendo ser observado na população 
pesquisada que o predomínio é de aspectos positivos e de relevância significativa na 
vida de pessoas com deficiências físicas.

 Palavras-chaves: Reabilitação física. Subjetividade. Animal de estimação.
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