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RESUMO 

 

Os serviços públicos com ênfase no tratamento de reabilitação das pessoas com 
deficiência, enquanto direito constituído, objetiva garantir-lhe com qualidade e 
equidade a assistência reabilitacional. Em se tratando das pessoas com deficiência 
física, o Sistema Único de Saúde – SUS através da portaria GM/MS nº 818 de 2001, 
determina a criação de redes de serviços regionalizados e hierarquizados em 
diferentes níveis de complexidade para garantir a assistência devida. O presente 
estudo intitulado Avaliação de efetividade do Centro de Reabilitação de Adultos do 
RN: elementos para uma discussão,tevecomo objetivo geral avaliar a efetividade dos 
serviços de reabilitação que essa instituição referência no Estado do Rio Grande do 
Norte, direciona aos seus pacientes,  especificamente àqueles que tiveram um AVC 
e que, portanto, encontram-se na condição de deficientes físicos. Do ponto de vista 
da condução metodológica, priorizou-se uma pesquisa teórico-empírica, de natureza 
qualitativa, que se realizou a partir dos seguintes percursos: revisão de literatura 
com autores que são referências nas temáticas concernentes àreabilitação, inclusão, 
avaliação de políticas públicas, política de saúde e deficiência; pesquisa documental 
através de Regulamento de Procedimentos Técnicos, arquivos, prontuários, cartilhas 
informativas, de grande importância para o conhecimento da instituição e da sua 
dinâmica de funcionamento; pesquisa de campo, que se materializou junto aos 
gestores, equipe de reabilitação e usuários do Centro, através da aplicação de 
entrevistas semiestruturadas, enquanto instrumento de coleta de dados. As 
informações obtidas foram analisadas a partir da análise critica do discurso. Como 
resultado, identificaram-se algumas dificuldades de ordem técnica, administrativa e 
financeira, que obliteram a efetividade dos serviços prestados, tais como: 
insuficiência do quantitativo de profissionais para responder à demanda existente; 
precariedade dos equipamentos e da estrutura física; limites na autonomia da 
gestão, em decorrência da dependência junto a SESAP/RN; a excessiva 
burocratização nos processos administrativos, comprometendo a resolutividade das 
necessidades do Centro. Contudo, as narrativas dos gestores, da equipe de 
reabilitação e dos pacientes, apesar das dificuldades, o tratamento viabilizado pelo 
Centro possui efetividade na medida em que vem contribuindo, mesmo de forma 
limitada, para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. 
 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Deficiência Física. Rede de Serviços. Efetividade. 

Avaliação de Políticas Públicas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
Public services with an emphasis on rehabilitation treatment of disabled people, as 
established law, have aimed to ensure quality and equity assistance in a 
rehabilitation way to the segment highlighted. As for people with physical disabilities, 
the Unified Health System (hereby SUS) through the directive GM/ MS No. 818 of 
2001, requires the creation of hierarchical and regionalized services networks at 
different levels of complexity to ensure appropriate assistance. This study whose title 
is Evaluation of effectiveness of the Adult Rehabilitation Center in Rn: elements for a 
discussion aimed to evaluate the effectiveness of rehabilitation services that 
institution, reference in the State of Rio Grande do Norte, has directed its patients, 
more specifically those who have had a stroke and therefore are disabled ones. From 
the standpoint of methodological conduction, it was  prioritized a qualitative and 
empirical theoretical research which was carried out from the following courses: 
literature references with authors who are the themes pertaining to rehabilitation, 
inclusion, public policy evaluation, health policy and disability; documentary research 
through Regulation of Technical Procedures, files, records, informative booklets that 
were of great importance to the knowledge of the institution, as well as its functioning 
and dynamics of field research that was materialized with the managers, 
rehabilitation staff and Center’s users, through the application of semi-structured 
interviews as a tool for data collection. The information obtained was analyzed from 
the critical analysis of discourse. As a result, it was identified some technical, 
administrative and financial difficulties which have obliterated the effectiveness of 
services provided, such as: lack of many professionals to meet existing demand, 
poor quality of equipment and the physical structure, limits on autonomy 
management as a result of dependence along with the SESAP/RN; besides the 
excessive bureaucratization in the administrative processes compromising Center’s 
problem-solving needs.  However, in the narratives of managers, rehabilitation staff 
of patients, despite the difficulties, treatment made by Centre has effectiveness to the 
extent that has been contributing even in a limited way to improve their quality of life. 

 
Key-words: Rehabilitation. Physical Disability. Network Services. Evaluation of 
Public Policies. Effectiveness. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESUMEN 

 
 

Los servicios públicos, con énfasis en el tratamiento de rehabilitación de las 
personas con discapacidad, como establece la ley, tiene por objeto garantizar una 
asistencia de calidad y equidad rehabilitational el segmento citado. En el caso de las 
personas con discapacidad física, el Sistema Único de Salud - SUS, a través del 
conserje GM / MS N º 818 de 2001, requiere la creación de redes y servicios 
regionalizados jerárquicas en diferentes niveles de complejidad para garantizar una 
asistencia adecuada. Este estudio titulado Evaluación de la eficacia del Centro de 
Rehabilitación de Adultos RN: elementos para una discusión tuvo como objetivo 
evaluar la eficacia de los servicios de rehabilitación de esa institución, de referencia 
en el Estado de Rio Grande do Norte, dirige sus pacientes, más específicamente 
aquellos que han sufrido un derrame cerebral, por lo que se proporcionan 
desactivada. Desde el punto de vista de la conducta de investigación metodológica 
prioritaria teórico cualitativo empírico celebrado entre los siguientes cursos: 
referencias bibliográficas, los autores que son los temas relacionados con la 
rehabilitación, la inclusión, la política pública de evaluación de políticas de salud, y la 
discapacidad, la investigación documental a través del Reglamento de 
Procedimientos Técnicos, archivos, registros, folletos informativos que fueron de 
gran importancia para el conocimiento de la institución y su funcionamiento y la 
dinámica de la investigación de campo que se materializó con los gerentes, personal 
de rehabilitación y los usuarios Centro, a través de la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas como una herramienta para la recolección de datos. La información 
obtenida fue analizada a partir del análisis crítico del discurso. Como resultado, se 
identificaron algunas dificultades técnicas, administrativas y financieras anular la 
eficacia de los servicios prestados, tales como: la falta de profesionales cuantitativos 
para satisfacer la demanda existente, la mala calidad de los equipos y la estructura 
física, los límites a la autonomía gestión como consecuencia de la dependencia 
entre la burocratización SESAP / RN excesiva y procesos administrativos 
comprometer las necesidades de Centro resolubilidad. Sin embargo, en las 
narraciones de los directivos, el personal y la rehabilitación de los pacientes, a pesar 
de las dificultades, la efectividad del tratamiento permitido por el Centro ha 
venidocontribuyendo en la medida en que, incluso en forma limitada para mejorar su 
calidad de vida. vida. 
 
 
Palabras clave: Rehabilitación. Discapacidad Física. Servicios de red. Eficacia. 

Evaluación de las Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO  

 
 

Ao se fazer uma imersão na história das sociedades e nela lançar um 

olhar mais específico sobre as pessoas com deficiência1, deparamo-nos 

com práticas sociais que gravitaram em torno do abandono, segregação, 

integração e inclusão social.  

O período da segregação tem seu início no final do século XIX até a 

década de 1940, momento em que se registra uma assistência médico-

social, em instituições à parte da sociedade, numa perspectiva 

eminentemente humanitária. Na sequência, tem-se o período da reabilitação 

e integração social, ocorrido nas décadas de 1950 a 1980, quando a pessoa 

com deficiência passa a ser preparada para se inserir na sociedade. Na 

década de 1990, tem início o período da inclusão social. Aqui, defende-se a 

ideia de que é a sociedade que deve adequar-se ou ajustar-se à condição 

de seus cidadãos com deficiência, e não estes à sociedade. “A sociedade é 

que deve continuamente moldar-se ao coletivo para permitir ampla e 

irrestrita participação de todos, de maneira autônoma e independente”. 

(FILHO, 2011, p.61) 

De uma forma geral, as pessoas com deficiência, por não se 

enquadrarem nos padrões de normalidade instituídos pelas sociedades, 

historicamente têm sido alvo de práticas discriminadoras e preconceituosas. 

Embora, como afirma Pereira (2009), tenham ocorrido significativas 

mudanças de valores e práticas em relação à deficiência, determinadas 

 

                                                
1 O conceito de deficiência vem passando por um amplo processo de resignificação gravitando em 
torno de variações linguísticas como - impaiments, disability, handcap, disfuncion, discapacidad, 
deficiência, incapacidade e invalidez. Por considerar esses conceitos inadequados e condizentes com 
a manutenção do preconceito para com as pessoas com deficiência, nesse estudo a deficiência é 
compreendida como um resultado de um relacionamento complexo entre as condições de saúde de 
um indivíduo e os fatores pessoais e externos, um fenômeno multidimensional que é resultante da 
interação entre as pessoas e seus ambientes físicos e sociais, conforme estabelece a Classificação 
internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde – CIF.(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 
2001) 



pelas formas de produção e reprodução social dos meios de existência, a 

relação da sociedade para com a deficiência tem sido marcada 

sobremaneira pela manutenção desses sujeitos fora das esferas decisórias 

e do protagonismo social, em situação de privação.  

Do ponto de vista legal, registra-se a criação de vários Decretos e 

Leis2, que amparam a pessoa com deficiência, no sentido de garantir os 

seus direitos no que diz respeito à igualdade, saúde, educação, lazer, entre 

outros; enfim, direitos indispensáveis à sobrevivência digna de todo ser 

humano. Contudo, ainda se verifica uma grande distinção entre a existência 

dos aparatos legais e sua real efetivação. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde –OMS, 10% da 

população mundial é constituída por pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência; desse percentual, apenas 2% recebe algum tipo de assistência. 

A OMS revela ainda que metade dessa população possui problemas de 

saúde mental; 20% encontra-se com deficiência física; 15% auditivos, 10% 

deficiência múltipla e 5% deficiência visual. Ressalta-se também que 80% 

das pessoas com deficiência residem em países considerados em 

desenvolvimento, e 80% dessa população residem em zonas rurais. 

Atualmente, afirma a OMS, temos cerca de 600 milhões de pessoas 

deficientes no mundo. 

                                                
2
 As pessoas com deficiência têm seus direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, nas 

Constituições Estaduais e em Leis Orgânicas Municipais ou Distrital (DF); Tratados e Convenções 
Internacionais; Leis Federais, Estaduais, Distritais(DF) e Municipais; Decretos Federais, Estaduais, 
Distritais (DF) e Municipais e em outros diplomas normativos. São inúmeras as determinações legais 
que asseguram os direitos das pessoas com deficiência. Neste estudo, serão levadas em 
consideração as principais determinações legais que referenciam o direito à saúde e à reabilitação da 
pessoa com deficiência. 
 



 No Brasil, o Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística - IBGE, registrou que há na população brasileira cerca 

de 24,6 milhões de pessoas com deficiência (física, mental, auditiva, visual 

ou múltipla3) correspondendo a 14,5% da população. 

O Censo também revelou que a taxa brasileira de pessoas com 

deficiência é compatível com outros países que utilizam o mesmo 

parâmetro, como a Áustria com 14%; Espanha, com 15%; a Inglaterra, com 

12,2% e Noruega, com 13%. No caso do Brasil, os dados sobre deficiência 

variam de acordo com as suas respectivas regiões. A região Norte 

apresenta um percentual de deficiência de 16,1%; o Nordeste, 16,7; o 

Sudeste, 12,9; o Sul, 14,1% e o Centro-Oeste, 13,7%. 

Outro estudo, denominado Diversidade: Retratos da Deficiência no 

Brasil, publicado em 2003 pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro 

e Fundação Banco do Brasil, revelou que, do total de pessoas com 

deficiência, 54% são mulheres e 64% pertencem ao sexo masculino, com 

deficiências mais severas. Metade da população brasileira com mais de 60 

anos tem algum tipo de deficiência. Com relação ao grau de instrução, a 

pesquisa apontou que 27,61% das pessoas com deficiência não são 

alfabetizadas. E mais, que a média de renda dessas pessoas é de $250, ao 

passo que a das que não têm deficiência gira em torno de $295. 

Analisando especificamente a região Nordeste, o estado da Paraíba 

foi o que apresentou o maior índice da população com pelo menos uma 

deficiência, 18,8%, seguido pelo estado do Rio Grande do Norte, com 17,64 

%, Piauí, com 17,63%, Pernambuco, 17,4% e Ceará, 7,35 % (RETRATO ..., 

2003) 

                                                
3 De acordo com o Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, é considerada pessoa com 
deficiência aquela que se enquadra nas categorias de deficiência física, mental, auditiva, visual ou 
múltiplas. A deficiência física é explicada a partir de uma alteração completa ou parcial de um ou mais 
membros do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. A deficiência mental 
representa o funcionamento consideravelmente inferior à média, e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidade adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais 
acadêmicas, saúde, segurança, lazer e trabalho. A deficiência auditiva compreende a perda parcial 
ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: de 25 a 
40 (db) surdez leve; de 41 a 55 (db) surdez moderada; de 56 a 70 (db) surdez acentuada; de 71 a 90 
(db) surdez severa e acima de 91 (db) surdez profunda. A deficiência visual é explicada a partir da 
acuidade visual igual ou menor que 20/2000 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo 
visual inferior a 20% (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações. E a 
deficiência múltipla é explicada a partir da associação de duas ou mais das deficiências supracitadas. 
(Decreto nº3298, 1999) 



Já no último Censo realizado pelo IBGE em 2010, os dados 

estatísticos apresentou um aumento percentual significativo. A pesquisa 

revelou que 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência, 

representando 23,9% de toda a população do país.  

Entre o contingente populacional que declarou ter deficiência, 6,5 

milhões disseram ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram 

que tinham dificuldade de enxergar. Com relação à deficiência motora, esta 

apresentou-se como a segunda em que se insere a população brasileira, 

atingindo um quantitativo de 13,2 milhões de pessoas que, em termos 

percentuais, equivale a 7% dos brasileiros. A deficiência motora severa foi 

declarada por mais de 4,4 milhões de pessoas. Destas, mais de 734,4 mil 

disseram não conseguir caminhar ou subir escadas de modo algum, e mais 

de 3,6 milhões informaram ter grande dificuldade de locomoção. 

No tocante às deficiências auditiva, mental ou intelectual, o Censo 

revelou que cerca de 9,7 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva, 

atingindo um percentual de 5,1%. A deficiência auditiva severa foi declarada 

por mais de 2,1 milhões de pessoas, e destas, 344,2 mil são surdas e 1,7 

milhão encontra-se com grande dificuldade de ouvir. No que diz respeito à 

deficiência mental ou intelectual, esta foi declarada por mais de 2,6 milhões 

de brasileiros. Com relação ao grau de instrução, o Censo também registrou 

que as desigualdades ainda permanecem em relação aos deficientes, que 

têm taxas de escolarização menores que a população sem nenhuma das 

deficiências investigadas, aspecto também evidenciado em relação à 

ocupação e ao rendimento.  

O gráfico abaixo nos apresenta de forma mais específica a 

distribuição das deficiências no contexto brasileiro. Vejamos: 

 



 

Como se pode inferir, o maior número de pessoas com deficiência 

encontra-se na região Nordeste do Brasil, com cerca de 26,6% da 

população, e nas regiões Sul e Centro-Oeste registrou-se um percentual de 

22,5%. Analisando mais especificamente a região Nordeste, o Censo de 

2010 nos apresenta dados estatísticos expressivos. Liderando o ranking de 

todas as deficiências investigadas, a respetiva região apresenta 21,2% da 

população nordestina com deficiência visual; 5,8%, com deficiência auditiva; 

7,8% com deficiência motora e 1,6% com deficiência mental ou intelectual. 

Pelo que se pode perceber, entre o Censo de 2000 e o de 2010, 

houve um aumento significativo de pessoas com deficiência em todo o 

território brasileiro. Analisando os expressivos números relativos à 

população com deficiência, sobretudo no Brasil, Cerignoni e Rodrigues 

(2006), atribuem esse aumento a diversos fatores, entre os quais pode-se 

elencar: a elevada proporção de famílias carentes com muitos filhos; as 

habitações superpovoadas; a falta de condições de higiene; a falta de 

conhecimentos exatos sobre as deficiências, suas causas, modos de 

prevenção e reabilitação. Isso inclui a estigmatização, a discriminação e 

ideias errôneas sobre as deficiências, obstáculos, como falta de recursos, as 

distâncias geográficas e as barreiras sociais, que impedem que muitos 



interessados se beneficiem dos serviços disponíveis; a canalização 

desproporcional de recursos para serviços altamente especializados, 

irrelevantes para as necessidades da maioria das pessoas que necessitam 

desse tipo de ajuda; falta absoluta, ou situação precária dos serviços ligados 

à assistência social, saneamento, saúde, educação, formação e colocação 

profissionais; o baixo nível de prioridade concedido, no contexto do 

desenvolvimento social e econômico, às atividades relacionadas com a 

equiparação de oportunidades, a prevenção de deficiência, sua reabilitação, 

fatores genéticos e doenças. 

Percebe-se, pois, que a maior parte dos fatores causadores de 

deficiências é decorrente da organização social e da má distribuição de 

recursos, aspectos que fragilizam a igualdade de direitos. A violência e a 

miséria são “as grandes incubadores de deficiência, incapacidades e 

mecanismos de exclusão. O sistema sócio político e econômico injusto é o 

grande responsável pelo aumento de deficiências em caráter permanente”. 

(CERIGNONI e RODRIGUES, 2006) 

Por outro lado, o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 

preceitua que, “todos são iguais perante a lei, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à segurança e à propriedade” 

(BRASIL, 1999, p.2). Já no art.6º, encontra-se referência aos direitos 

sociais, quais sejam: “a saúde, a proteção, à maternidade, e à infância, a 

assistência aos desamparados e a educação”, aspectos que, em tese, 

ratificam e consolidam a igualdade de direitos. 

Como se pode observar, trata-se da defesa de uma política de 

caráter universalista que, indiscriminadamente, inclui todos os segmentos 

sociais no campo dos direitos. Tratando-se das pessoas com deficiência, 

não somente na Carta Magna como também nas leis complementares, 

evidenciam-se dispositivos legais com vistas à garantia a essas pessoas do 

direito a um convívio social equilibrado e à proibição de qualquer tipo de 

discriminação e preconceito. 

Percebe-se, pois, que a legislação sinaliza para uma política 

nacional de inclusão das pessoas com deficiência; até porque, segundo 



dados revelados pelos dois últimos Censos (2000-2010), realizados pelo 

IBGE, há na população brasileira um grande percentual de pessoas que se 

encontram com deficiências variadas e que precisam ser assistidas pelas 

políticas públicas.  

Quanto ao RN, vale salientar que se trata de um estado com uma 

população estimada em 3.003.087 habitantes, distribuídos em seus 167 

municípios, equivalentes a 1,57% da população brasileira. Os municípios do 

estado que apresentaram as menores taxas em relação a algum tipo de 

deficiência foram: Jardim de Angicos, com 2,48%; Santana do Seridó, com 

2,67% e Viçosa, com 2,95%. A maior taxa ficou com o município de Pilões, 

com 32,98% e Natal, capital do RN, com 14,43%. (RETRATO …2003) 

Os dados apresentados evidenciam uma demanda reconhecidamente 

expressiva que, por si só já se torna determinante na efetivação de políticas 

públicas. Vale acrescentar que a Lei nº 7853, de 04 de outubro de 1989, 

dispõe a respeito da garantia do exercício de direitos a todas as pessoas 

com deficiência, independente da classificação da deficiência em que 

estejam inseridas. A sua existência já sinaliza em distintas áreas (saúde, 

formação profissional, recursos humanos e educação) o incremento na 

efetivação das políticas públicas ao segmento populacional. 

Do ponto de vista legal, no âmbito da saúde, defende-se a 

promoção de ações preventivas, tanto relacionadas aos acidentes de 

trabalho e trânsito, quanto ao planejamento familiar, período de gestação, 

criação de redes de reabilitação, desenvolvimento de programas de saúde, 

entre outros. Na área da formação profissional, ressalta-se a importância de 

incentivos para a criação de postos de trabalho que visem à inserção das 

pessoas com deficiência em todos os âmbitos do convívio social. Na área de 

recursos humanos, é dada prioridade à capacitação de profissionais nas 

diversas áreas de atuação e conhecimentos relacionados a esse segmento. 

Na área de edificação, discute-se a reestruturação de espaços físicos, a fim 

de possibilitar o acesso ao segmento citado às vias públicas, prédios, meios 

de transportes entre outros. Na educação, as ações giram em torno da 

criação de um sistema educativo inclusivo nas esferas públicas e privadas.  

Particularizando a área de saúde voltada à pessoa com deficiência, 



os avanços registrados são consequências do desenvolvimento da política 

de saúde em nosso país. De uma lógica do sanitarismo campanhista para o 

modelo médico assistencial privatista, o sistema de saúde no Brasil no 

século XX chega à década de 1980 com a aprovação da Reforma Sanitária, 

que se viabilizou sob a liderança de atores e agentes organizacionais da 

saúde coletiva que, atuando em parceria com os movimentos populares, 

propuseram a transformação do sistema até então vigente. 

Nesse sentido, frente ás demandas propostas por essas categorias 

sociais articuladas, surge um amplo processo de luta pela universalização 

do acesso e pelo reconhecimento da saúde como direito de todos e dever 

do Estado. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 já aponta para a 

necessidade de garantir os princípios da universalização do acesso e da 

integralidade da atenção à saúde no nosso país. 

Como resultado, os princípios que foram definidos nessa 

conferência, aliados à determinação do Estado como responsável pela 

provisão dos serviços indispensáveis à garantia desse direito, passaram a 

ser incorporados pela Constituição de 1988. No seu artigo 198, parágrafo 

único, formaliza-se um novo modelo de assistência à saúde que passa a ser 

denominado de Sistema Único de Saúde – SUS. 

Essa nova realidade alcança uma categoria social que, 

historicamente, foi alvo de ações caritativas: são as pessoas com deficiência 

- cidadãos que precisavam ser assistidos nas suas mais variadas 

necessidades, como o direito à assistência à saúde. Até porque, até meados 

do século XX, não existia no Brasil um modelo de saúde que prestasse 

assistência a todos os seus cidadãos, ficando a população vulnerável 

economicamente sob a responsabilidade das instituições filantrópicas. 

Com a aprovação da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

com Deficiência, em 1989, sistematiza-se como proposta central a 

reabilitação das pessoas com deficiência em sua capacidade funcional e de 

desempenho humano como forma de contribuir para sua inclusão em todas 

as esferas da vida social.  

O respectivo documento sinaliza a indispensável articulação dos 



setores governamentais e não governamentais no sentido de contribuir com 

a igualdade de oportunidades entre as pessoas com deficiência e demais 

pessoas. (BRASIL, 2002) 

Diante dessa realidade, em âmbito nacional, no que concerne à 

política de saúde, estão colocadas as condições constitucionais e jurídicas 

voltadas à assistência às pessoas com deficiência na perspectiva da sua 

inclusão social. 

Em junho de 2001, o Ministério da Saúde determinou a criação de 

Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com Deficiência Física (portaria 

GM/MS nº 818 de 2001, em anexo), compostas por serviços regionalizados 

e hierarquizados de baixa, média e alta complexidade. 

Nessa mesma direção, foram normatizados os procedimentos de 

reabilitação física, dentro dos princípios da universalidade, integralidade das 

ações de saúde, por intermédio de equipe multiprofissional e multidisciplinar, 

utilizando métodos terapêuticos específicos. Também foram definidos 

critérios para a concessão de órteses e próteses. 

Segundo Fernandes (2007), o objetivo maior de um processo de 

reabilitação é ajudar o paciente a adaptar-se as suas deficiências, favorecer 

sua recuperação funcional, motora e neuropsicológica, e promover a sua 

integração familiar, social e profissional. Para Borgneth (2004), trata-se da 

prática de conceitos científicos voltados para o desenvolvimento da 

funcionalidade do indivíduo, visando a sua inclusão social. 

De acordo com Pereira (2009), a reabilitação que se discute e se 

estrutura atualmente foi conformada como saber e tecnologia no campo da 

atenção a saúde. Acrescenta que esta: 

 

Foi também profundamente questionada devido ao estabelecimento 
de horizontes de normalização e da valorização do saber técnico 
científico em detrimento da autonomia e da vontade dos indivíduos. 
Por outro lado, a reabilitação constitui-se como um direito das 
pessoas com deficiência, sendo reconhecida como um espaço 
efetivo de acesso à otimização de condições funcionais, visando à 
ampliação de possibilidades para a participação e convívio social. 
(2009, p.50) 

 

A atenção à saúde voltada à pessoa com deficiência e, 

consequentemente, a reabilitação (por se constituir uma prática 



especializada do serviço de saúde) é um direito constitucional universal, 

ancorado por instrumentos legais que visam à sua garantia. Contudo, como 

argumenta Pereira (2009, p.48), assim como o SUS, os serviços de 

reabilitação são práticas recentes no cenário brasileiro que, por sua vez, 

vem agregando experiências inovadoras e, ao mesmo tempo, 

materializando ações pautadas em modelos tradicionais, “herdadas da 

filantropia, dos hospitais de retaguarda, das instituições totais, dos serviços 

vinculados à Universidade, da reabilitação baseada na Comunidade (RBC), 

descritas nos estudos de Almeida (2000), além de novas perspectivas 

teóricas que circundam o tema”. Realidade que demarca um campo 

caracterizado por conflitos e disputas. Nesse sentido, depreende-se que o 

modelo assistencial em reabilitação no âmbito da saúde pública encontra-se 

em processo de construção no sistema de saúde brasileiro. 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde – CNES/DATASUS (2008), na região Nordeste existem 21 

serviços de reabilitação de pessoas com deficiência física, habilitados pelo 

Ministério de Saúde, para atenção em Média e Alta Complexidade, nos 

moldes da Portaria 818 de 2001. Registra-se na respectiva região 41% da 

meta prevista, de acordo com a respectiva portaria, no que concerne à 

implantação de serviços nessa região. 

Na cidade de Natal, a instituição pública prestadora de serviços em 

reabilitação física é o Centro de Reabilitação Infantil/Adulto – CRI/CRA. 

Inserido na rede de assistência direcionada à pessoa com deficiência, o 

CRA se constitui um órgão sob gestão estadual, referência para a medicina 

física e reabilitação. Realiza atendimento a pessoas com deficiências física, 

intelectual, sensorial ou múltipla. 

 Por rede de proteção social concebe-se um conjunto de serviços 

que exigem ofertas especializadas de caráter contínuo, por meio de 

programas e projetos executados por Estado, Municípios, Distrito Federal e 

entidades sociais, destinado ao atendimento a pessoas que se encontram, 

na maioria das vezes, em situação de vulnerabilidade social.  

Nesse sentido, são assegurados os direitos sociais, criando 

condições para promover sua autonomia, inclusão social e participação 



efetiva na sociedade. Ou seja, uma proteção social no âmbito da justiça 

social, que, de acordo com Ezeby (2004), é justificada a partir de dois 

aspectos: em primeiro lugar, porque faz parte dos direitos econômicos, 

sociais e culturais (artigos 22 e 25, da Declaração de 1948 e, artigos 9 a 12 

do Pacto Internacional de 1966); em seguida, porque participa diretamente 

do respeito aos outros direitos do homem, pois o exercício dos direitos civis 

supõe um nível de vida decente. Se a proteção se acha amplamente inscrita 

nos quadros da consciência universal é porque deve ser considerada, não 

como um simples privilégio que os Estados podem escolher conceder aos 

seus cidadãos, mas como expressão total de valores vinculados à dignidade 

humana. 

Quanto à realidade norte-riograndense, destacadamente na cidade 

de Natal, considera-se, em âmbito público e privado, uma frágil rede de 

proteção social, o que contribuiu para a construção de um cenário onde as 

organizações não-governamentais pertencentes ao Terceiro Setor têm 

assumido expressão e visibilidade, enquanto parceiras no processo de 

inclusão social de pessoas com deficiência. Em pesquisa realizada pela 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência em 

2006, registrou-se a presença de 19 instituições prestadoras de serviços 

assistenciais voltados às pessoas com deficiência e, dessas 19 instituições, 

apenas três são públicas, ficando as demais sobre a responsabilidade do 

terceiro setor. 

Levando em consideração o CRA/NATAL/RN, integrante da Rede 

de atenção à pessoa com deficiência em Natal, no âmbito do SUS, a 

presente pesquisa - Avaliação de efetividade do Centro de Reabilitação de 

Adultos do RN: elementos para uma discussão teve como objetivo geral 

avaliar a efetividade dos serviços de reabilitação que essa instituição 

desenvolve, direcionado, sobretudo, à pessoa com deficiência física. 

Especificamente, tratou-se de: a) investigar se as ações e práticas adotadas 

são suficientes para atender ás necessidades reabilitacionais dos sujeitos 

atendidos; b) verificar se o CRA possui instrumentos, equipamentos ou 

tecnologias adequadas, projetadas especialmente para atender às 

necessidades de seus usuários; c) analisar qual a contribuição que o 



tratamento em reabilitação tem trazido para a vida dos sujeitos assistidos. 

Segundo Arretche (2007), a avaliação de Políticas Públicas constitui-

se uma atribuição de valor, um julgamento ou não, considerando certa 

percepção ou visão de mundo. Nesse caso, a avaliação se efetiva a partir de 

uma pesquisa rigorosa com o uso regular da literatura sobre a temática, 

observando os aspectos da política, como o seu conteúdo, resultados, 

objetivo, metas e impactos. 

Para Figueiredo (1986), a avaliação de Políticas Públicas transita a 

partir de dois conceitos básicos, quais sejam: a avalição de processo e a 

avaliação de impactos. Na avaliação de processo, leva-se em consideração 

a questão da eficácia, na perspectiva da implementação, ao passo que, na 

avaliação de impacto, leva-se em consideração os efeitos/impactos do 

programa sobre a população alvo, o que se consubstancia numa pesquisa 

mais ampla e complexa do que na avaliação de processo. 

Refletindo sobre as especificidades de uma avaliação de Política 

Pública, Coelho (2011) argumenta que se trata de estabelecer a causalidade 

entre um programa e um resultado, que se efetiva a partir da utilização de 

métodos e técnicas de pesquisa, e o uso apropriado da literatura sobre a 

temática. A autora faz referência às três tendências de avaliação de 

Políticas Públicas, explicitadas por Arretche (2007) como: avaliação de 

eficácia, avaliação de eficiência e avaliação de efetividade. Salienta que o 

que diferencia uma tendência de outra são os objetivos e os recursos 

metodológicos, aspectos que serão delineados de forma mais sistemática no 

decorrer deste estudo.  

O presente estudo se inseri no campo da pesquisa de avaliação de 

Políticas Públicas com ênfase na efetividade que, de acordo com a literatura 

especializada no assunto, trata-se da avaliação da relação entre o processo 

de implementação de determinado programa e seus impactos e/ou 

resultados. Nesse sentido, a ênfase recai sobre o êxito ou fracasso, em 

termos de verificação de mudanças reais, nas condições sociais previas de 

vida da população beneficiária usuária do programa/política (COELHO apud 

ARRETHE, 2007) e serviços sob avaliação (grifos nossos).  

Sendo assim, a pesquisa ora apresentada busca contribuir para o 



fomento de um debate reflexivo sobre os impactos e/ou resultados que o 

CRA, enquanto Centro de Referência do Estado, apresenta para os seus 

usuários, sobremaneira aqueles acometidos por um AVC4, que se 

encontram com deficiência Física e estão em tratamento de reabilitação. 

Do ponto de vista legal, convive-se atualmente com uma legislação 

reconhecidamente avançada que, em tese, assegura o bem estar de sua 

população por meio de políticas públicas universais. Por outro lado, registra-

se no cenário brasileiro uma institucionalidade precária que não garante o 

acesso ou a utilização dos serviços públicos de qualidade, na medida das 

necessidades da cidadania. (FLEURY, 2011) 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o CRA/RN, ao se 

constituir uma referência no tratamento reabilitacional, sobretudo de 

pacientes neurológicos, apesar de conviver com uma institucionalidade 

precária, possui efetividade na medida em que contribui, em maior ou menor 

dimensão para a qualidade de vida dos seus pacientes.  

A relevância da pesquisa em questão sustenta-se na perspectiva de 

poder discutir e refletir, juntamente com os sujeitos envolvidos no processo 

de reabilitação do CRA (gestores, equipe de reabilitação e usuários), sobre 

o conjunto de ações, no contexto da reabilitação materializadas nessa 

Instituição.  Em outras palavras, compreender em que medida as práticas 

em reabilitação desenvolvidas possuem efetividade. Como essas práticas se 

refletem/impactam na vida dos usuários assistidos e em que sentido 

encontram-se estruturadas de modo a possibilitar a sua inclusão na 

sociedade. 

O processo de inclusão social é algo recente que vem sendo 

materializado em nossa sociedade. Parafraseando Sassaki (2003), embora 

esse movimento inclusivista tenha se iniciado na década de 1980, foi 

apenas na década de 1990 que teve um maior impulso. A inclusão social 

pressupõe um amplo processo de transformação que precisa ser 

materializado, não somente nos ambientes físicos, mas também no 

comportamento de todos os cidadãos, independentemente do lugar e 

                                                
4 A organização mundial de saúde definiu o acidente vascular cerebral como sinais de distúrbio focal 
(por vezes global) da função cerebral de evolução rápida durando mais de 24 horas ou ocasionando a 
morte sem outra causa aparente além daquela de origem vascular. ( OMS, 2007) 



posição que ocupam na sociedade. Trata-se de uma temática de alcance 

mundial, inaugurada em 1990 pela Resolução 45/91, da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, e posteriormente assimilada pelo Brasil.  

Como bem enfatiza Figueira (2008), a perspectiva inclusivista, 

formada de uma resolução de regras bem definidas de uma sociedade para 

todos, consiste na diversidade da raça humana, estando, pois, estruturada 

para que possa atender às necessidades de todos os cidadãos sem 

distinção: das maiorias às minorias, dos privilegiados aos marginalizados, 

Nessa diversidade, estão incluídas as crianças, os jovens e os adultos com 

deficiência que, indistintamente, serão incorporados ao que se denomina de 

uma sociedade inclusiva. 

 Nesse sentido, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser 

modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de 

atender às necessidades de seus membros. O desenvolvimento (por meio 

da educação, reabilitação, qualificação profissional etc) das pessoas com 

deficiência deve ocorrer dentro do processo de inclusão, e não como pré-

requisito para essas pessoas poderem fazer parte da sociedade, como se 

elas precisassem pagar ingressos para integrar a comunidade. (SASSAKI, 

2003) 

Sob essa perspectiva, encontra-se em evidência o papel da própria 

sociedade enquanto propiciadora de uma série de problemas que atingem 

as pessoas com deficiência, causando-lhes incapacidades ou até mesmo 

desvantagens no desempenho de seus papéis sociais que, para Sassaki 

(2003), podem ser visualizadas em virtude de: seus ambientes restritivos; 

suas políticas discriminatórias e suas atitudes preconceituosas que rejeitam 

a minoria e todas as formas de diferenças; seus discutíveis padrões de 

normalidade; seus objetos e outros bens inacessíveis do ponto de vista 

físico; seus pré-requisitos atingíveis apenas pela maioria aparentemente 

homogênea; sua quase total desinformação sobre necessidades especiais e 

sobre direitos das pessoas que têm essas necessidades; suas práticas 

discriminatórias em muitos setores da atividade humana.  

Refletindo sobre essa realidade, Miranda (2005, p.127) chama a 

atenção para o fato de que “a qualidade do contexto familiar, escolar e social 



para os deficientes é fundamental para sua autonomia, independência e 

capacitação. Mais que as deficiências é a sociedade que incapacita seus 

membros”. 

A escolha da temática em apreço se dá pela importância e 

complexidade da discussão que envolve o processo de inclusão social das 

pessoas com deficiência física. Por isso acredita-se que a experiência 

profissional, enquanto assistente social, e o trabalho na docência, na 

qualidade de supervisora de estágio e orientadora de Trabalhos de 

Conclusão de Curso em instituições públicas e Organizações Não-

Governamentais da cidade de Natal possam contribuir para suscitar 

reflexões e debates, não só no campo acadêmico, mas também no âmbito 

da sociedade norte-riograndense e brasileira.  

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa teórico- 

empírica de natureza qualitativa. Conforme Godoy (1995), a pesquisa 

qualitativa envolve a utilização de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos. Pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procura-se compreender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. Na visão de 

Bogdan e Biklen (1994), esse tipo de pesquisa tem o ambiente natural como 

fonte direta dos dados e o pesquisador, como instrumento chave. Nesse 

sentido, a presença do pesquisador no ambiente onde se desenvolve a 

pesquisa é de extrema relevância, à medida que o fenômeno estudado só é 

compreendido de maneira abrangente se observado no contexto onde 

ocorre, visto que o mesmo sofre a ação direta desse ambiente. Acrescenta 

Minayo (2004) que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos. 

Partindo dessa perspectiva, o percurso metodológico utilizado para a 

consecução do presente estudo realizou-se através de:  

 

 

 Uma revisão de literatura a partir de obras que puderam contribuir na 



sua sustentabilidade teórica e, consequentemente, em todo o 

processo de investigação. Nesse sentido, estudiosos e 

pesquisadores que se destacam nas discussões, principalmente 

sobre reabilitação, inclusão, avaliação de políticas públicas, política 

de saúde e deficiência, encontraram terreno fértil no presente estudo, 

propiciando um diálogo profícuo com a autora, suscitando reflexões e 

discussões fundamentais à presente análise. 

 

 Pesquisa Documental fornecida pela própria instituição locus da 

pesquisa que serviram de base para a análise do objeto de estudo e 

seu campo empírico, como: Regulamento de Procedimentos 

Técnicos, arquivos, prontuários, cartilhas informativas, fólderes e 

demais informações sobre a descrição, conhecimento e 

funcionamento da instituição.  

 

 Pesquisa de Campo, compreendida como a coleta direta junto aos 

sujeitos da pesquisa, que se constituíram em gestores, equipe de 

reabilitação e usuários. 

 
Pode-se afirmar que esta pesquisa procura analisar, dentro de um 

contexto determinado, a efetividade de um serviço de reabilitação no âmbito 

do SUS, direcionado às pessoas com deficiência física. Teve como lócus o 

Centro de Reabilitação de Adultos – CRA-RN, por ser a unidade pública de 

referência na cidade de Natal que trabalha com o processo de reabilitação. 

O recorte temporal da investigação em questão compreendeu os anos de 

2006 a 2012, período correspondente ao surgimento da instituição. 

 O CRA tem como missão promover a saúde e a qualidade de vida 

através da prevenção, reabilitação e reintegração do usuário à sociedade. O 

público alvo do CRA são pessoas a partir de 18 anos, que possuem 

deficiência adquirida.   

 De acordo com dados fornecidos pela instituição, atualmente o CRA 

atende mensalmente a 180 usuários, salientando que, desses 180, 80% são 

pacientes sequelados de Acidente Vascular Cerebral – AVC. Levando em 

consideração a realidade exposta, a presente pesquisa tomou como base 



uma amostragem de 30% dos usuários acometidos por AVC e que, em 

decorrência dessa patologia encontram-se na condição de deficientes 

físicos. Ainda como sujeito da pesquisa, foi priorizado a corpo funcional da 

equipe de reabilitação do CRA composto de assistente social, psicólogo, 

enfermeiro, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e 

fonoaudiólogo bem como os gestores da instituição: diretor geral e diretor 

administrativo. 

Com relação aos instrumentos da pesquisa, utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, um tipo flexível de instrumento através do qual se dá ampla 

liberdade ao entrevistador de explorar adequadamente as informações para 

a pesquisa, também chamada de assistemática, antropológica e livre. Nela, 

o pesquisador tem abertura para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada (LAKATOS, 2009). 

Para tanto, foi organizado um “tópico guia”, um instrumento composto 

por itens que puderam subsidiar o entrevistador e favorecer um melhor 

ordenamento de seu trabalho. Na concepção de Gil (1999, p. 115), “a 

entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 

especificadamente, é uma forma de diálogo assimétrico em que uma das 

partes busca coletar dados, e a outra se apresenta como fonte de 

informação”. 

Considerando tratar-se de uma pesquisa que envolve seres 

humanos, foram observadas as exigências éticas que incluem desde a 

submissão ao Comitê de Ética da UFRN, à apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

As informações oriundas das entrevistas foram analisadas a partir de 

uma análise crítica do discurso.  Para Orlandi (1996, p.83), “na perspectiva 

do discurso, a linguagem não aparece apenas como instrumento de 

comunicação, transmissão de informação ou suporte de pensamentos, mas 

como lugar de conflito, de confronto ideológico, em que a significação se 

apresenta em toda sua complexidade”. 

A intenção foi destacar as diferentes apreensões dos sujeitos 

envolvidos (os que recebem os serviços e os que demandam) na pesquisa e 

explicitar as coerências e incoerências, caso existissem em relação aos 



textos oficiais e outros aspectos da realidade estudada.  

O presente estudo encontra-se estruturado em três capítulos 

específicos, cuidadosamente articulados. Inicialmente, versa-se sobre uma 

discussão acerca do corpo no contexto da sociedade moderna, tendo em 

vista que nessa sociedade, marcada pelo império do cálculo econômico, 

prolifera uma valorização sobre os corpos eficientes, necessários à 

reprodução da força de trabalho, e uma desvalorização dos corpos 

considerados ineficientes para a produção, realidade que contribuiu para o 

surgimento das práticas reabilitadoras. Para tanto, reflete-se sobre a 

existência de um corpo eficiente, enquanto preocupação estratégica de 

acumulação do capital, e de um corpo deficiente que, contrariando a norma 

vigente, termina constituindo-se como desviante da norma (ROCHA, 2006) e 

objeto de intervenção da reabilitação.   

No segundo capítulo, intitulado Deficiência, Saúde e Reabilitação – 

elementos para uma avaliação, envereda-se incialmente por uma discussão 

conceitual sobre as políticas públicas e sociais, bem como a avaliação de 

políticas públicas. Em seguida referencia-se a saúde enquanto direito 

constitucionalmente adquirido das pessoas com deficiência, acrescido da 

indispensável abordagem sobre a reabilitação no âmbito do SUS, uma vez 

que os serviços de reabilitação se constituem uma prática especializada dos 

serviços de saúde.  

No terceiro e último capítulo, Avaliação da efetividade no Centro de 

Reabilitação de Adultos CRA/RN, apresenta-se o respectivo Centro, locus 

da presente pesquisa, com suas características organizacionais, funcionais 

e infraestruturais. Na sequência, sistematiza-se os resultados da pesquisa a 

partir da avaliação que os usuários, gestores e equipe de reabilitação do 

CRA atribuem aos serviços que são oferecidos por essa instituição. 

Por fim, destaca-se as considerações finais, evidenciando as 

principais inferências que a presente investigação pôde alcançar. 

  

 

 

 



1. UM OLHAR SOBRE O CORPO NA SOCIEDADE MODERNA 

 

1.1 UM CORPO EFICIENTE ENQUANTO PREOCUPAÇÃO ESTRATÉGICA DE 

ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 

 

 Um dos acontecimentos mais marcantes que serve de referência para o 

surgimento da sociedade moderna é a destruição das ordens antigas da 

sociedade tradicional bem como a universalização de novos valores e normas que, 

capitaneada pela lógica do capital, demarca um intenso processo de 

industrialização e urbanização das cidades. 

 Nesse cenário, evidencia-se o crescimento da produção, do êxodo rural, 

bem como a concentração de novas populações urbanas. Analisando esse 

período histórico determinado, Dejours (1992, p. 14) chama a atenção para a 

intensidade das exigências de trabalho e de vida que ameaçavam a própria mão 

de obra do período que, pauperizando-se, acusava riscos de sofrimento 

específico, descrito na literatura da época sob o nome de miséria operária. 

Concebida como um flagelo, ela é, “no espírito dos notáveis, comparável a uma 

doença contagiosa”. 

 Nesse contexto, a sociedade capitalista, na produção e reprodução das 

relações de trabalho, transformou o corpo em uma máquina de trabalho, em um 

instrumento utilizado para garantir o desenvolvimento da produção e acumulação 

de riquezas. Analisado sob a ótica marxista, esse corpo tem uma participação 

fundamental na lógica do capital, visto ser uma parte indispensável das forças 

produtivas5, pois, na sua ausência, torna-se impossível atingir o principal objetivo 

do capitalismo, qual seja: a lucratividade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 As forças produtivas dizem respeito às condições materiais de toda a produção, e o homem é o 
principal elemento que as compõem . Vale salientar que qualquer processo de trabalho implica 



 Com o aprofundamento do sistema de produção, ganha terreno o teylorismo 

no início do século XX, compreendido como uma das modalidades de organização 

do trabalho e constituindo-se como um forte instrumento utilizado pela classe 

dominante para transformar o corpo do trabalhador em um corpo produtivo, 

submisso às regras da produção. É, pois, nesse cenário de exploração e 

dominação que o corpo, como assinala Le Breton (2011), transforma-se em um 

apêndice vivo da máquina. Mas, efetivamente, é menos o homem que trabalha do 

que tal segmento de si mesmo constrangido à incansável repetição dos mesmos 

gestos. Realidade trabalhada por Charles Chaplin em Os tempos modernos, 

quando produz uma excelente crítica ao processo de instrumentalização do 

homem moderno. 

 Para Rocha (2006), foi através da divisão radical entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, da imposição de um ritmo de produtividade a partir da máquina e 

não do homem, e das tarefas cada vez mais simples, repetitivas e 

despersonalizantes que alienavam o trabalhador da produção, que o taylorismo 

adaptou o corpo do operário às situações adversas do trabalho industrial. 

Refletindo sobre as repercussões do sistema Taylor na saúde do corpo do 

trabalhador, Dejours (1992, p.18-9) faz referência aos seguintes aspectos: 

 

Nova tecnologia de submissão, de disciplina do corpo, a organização 
científica do trabalho gera exigências fisiológicas até então desconhecidas, 
especialmente as exigências de tempo e ritmo de trabalho. As 
performances exigidas são absolutamente novas e fazem com que o corpo 
apareça como principal ponto de impacto dos prejuízos do trabalho. O 
esgotamento físico não concerne somente aos trabalhadores braçais, mas 
ao conjunto dos operários da produção de massa. Ao separar radicalmente 
o trabalho intelectual do manual, o sistema Taylor neutraliza a atividade 
mental dos operários. 

  

  

 De acordo com a perspectiva analítica do autor, não é o aparelho psíquico 

que aparece como primeira vítima do sistema, mas, sobretudo o que se denomina 

                                                                                                                                                   
determinados objetos como é o caso das matérias primas que são extraídas da natureza, bem como 
determinados instrumentos que se constituem enquanto um conjunto de forças naturais já 
transformadas e adaptadas pelo homem, como as ferramentas ou máquinas que são utilizadas 
segundo uma utilização específica. Nesse processo, o homem é o responsável por fazer a ligação 
entre a natureza, a técnica e os instrumentos. Nesse sentido, o conceito de forças produtivas de Marx 
abrange meios de produção e a força de trabalho. O desenvolvimento das forças produtivas 
compreende, portanto, fenômenos históricos como o desenvolvimento da maquinaria e outras 
modificações do processo de trabalho, a descoberta e exploração de novas fontes de energia e a 
educação do proletariado.  



de um “corpo dócil e disciplinado”, entregue sem obstáculos à injunção da 

organização do trabalho, ao engenheiro de produção e à direção hierarquizada do 

comando. Trata-se, pois, de um corpo sem defesa, explorado, fragilizado “pela 

privação de seu protetor natural, que é o aparelho mental. Corpo doente, portanto, 

ou que corre o risco de tornar-se doente”. (DEJOURS, 2002, p. 19) 

 Mas o que seria um corpo dócil e disciplinado? Na visão de Foucault (1987, 

p.118), “um corpo dócil é aquele que pode ser submetido, que pode ser utilizado, 

que pode ser transformado e aperfeiçoado”. Por disciplina, enfatiza Foulcault, “são 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade” (ibidem, p.118). Assim encontra-se submetido o proletariado. 

Por não dispor de condições materiais que possam garantir a sua 

sustentabilidade, vê-se obrigado a vender sua força de trabalho para garantir a 

sua subsistência. E, nessa obrigatoriedade que lhe é imposta, o corpo sucumbe 

em maior ou menor dimensão aos ditames do processo de produção capitalista. 

Analisando a dimensão do processo de exploração a que são submetidos, os 

trabalhadores na grande indústria, Marx e Engels (1977, p. 91), fazem a seguinte 

observação: 

 

Massas de operários, aglomerados nas fábricas, são organizadas como 
soldados. Como simples soldados da indústria, os operários estão 
subordinados a uma perfeita hierarquia de oficiais e suboficiais. Não são 
somente escravos da classe burguesa e do Estado burguês; mas também, 
diariamente e a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, 
sobretudo, do próprio burguês individual dono da fábrica. 

 

 Nesse processo de exploração, a disciplina exerce um papel de 

fundamental relevância. Conforme Foucault (1987, p. 119), ela tem a capacidade 

de aumentar as forças do corpo. Contudo, esse aumento de força está relacionado 

a termos econômicos de utilidade, ao mesmo tempo em que diminui essas 

mesmas forças em termos políticos de obediência. Ou seja:  

 

Ela dissocia o poder do corpo, faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 
“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, 
a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 
estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, 
digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo 
entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada.  
 

 



 Do que se pode inferir, o corpo, pelo seu potencial criativo e produtivo, 

termina se constituindo em uma estratégia de acumulação de capital. Seu 

adestramento, seu controle, sua disciplina, sua exploração torna-se a palavra de 

ordem que impera no interior do processo de produção capitalista.  

Por outro lado, a existência de processos disciplinares envolvendo o corpo 

humano não deve ser considerada uma prática exclusiva do mundo moderno, uma 

vez que, “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior dos poderes muito 

apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 

1987, p.118) Conforme o autor, nos conventos, exércitos e oficinas já existia a 

materialização de práticas disciplinares. Entretanto, nos séculos XVII, XVIII, XIX e 

XX, essas práticas de dominação foram assumindo uma dimensão maior, 

marcando o desenvolvimento e a organização de grandes espaços de 

confinamento.  

Para Foucault (1987) essas práticas de confinamento em muito diferem do 

contexto da escravidão, da domesticidade, da vassalidade, do asceticismo e das 

disciplinas do tipo monástico6. Nesse novo cenário, o corpo se insere numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, desarticula e o recompõem. Uma 

anatomia política, que é também uma mecânica de poder que tem a capacidade 

de definir “como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente 

para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina”. (ibidem, p. 119) O 

resultado dessa manipulação do corpo é a existência de corpos submissos, 

dóceis, exercitados e produtivos.  

Nesse sentido, os mecanismos normatizadores e disciplinadores são 

utilizados na consecução de um objetivo claro e definido, qual seja “um corpo apto 

para o trabalho”, “um corpo produtivo”, “um corpo eficiente”. De modo que um 

corpo que não se insere na lógica da produtividade é considerado um corpo 

“ineficiente”,” improdutivo”, “doente”, ou seja, “desviante da norma.” (ROCHA, 

2006) 

                                                
6 Para Foucault (1987), o processo disciplinar que envolve o desenvolvimento e organização das instituições de 

confinamentos difere do contexto da escravidão, pois não se fundamentam numa estreita relação de apropriação 

de corpos. Por outro lado, também difere da domesticidade, que é uma relação de dominação constante, global, 

ilimitada e estabelecida sob a forma singular do patrão. Também difere da vassalidade em que se constitui uma 

relação em que impera a submissão altamente decodificada, que se realiza menos sobre as operações do corpo 

que sobre os produtos do trabalho e as marcas rituais da obediência. E por fim, difere do asceticismo e das 

disciplinas do tipo monástico, que têm por função realizar renuncias mais do que aumentos de utilidade. (1987, 

p.118-119) 



 Por outro lado, é necessário acrescentar que a sociedade capitalista vem 

produzindo de forma contundente outras formas de manipulação corporal. Novos 

padrões culturais e corporais obedecendo às leis de mercado têm o poder no 

contexto vigente de massificar o indivíduo, aprisionando-o numa armadura cultural, 

exigindo vultosos investimentos financeiros.  

Como bem enfatiza Silva (2001, p. 103), preside no contexto atual uma forte 

tendência a um processo de padronização de signos estéticos e corporais 

disseminado em todo contexto global. De forma categórica, afirma a autora: 

 

A fase atual da economia de mercado tem se caracterizado pela 
importância atribuída ao valor simbólico da mercadoria, constituindo-se em 
larga escala, esses signos estéticos, que serão consumidos pelos 
indivíduos. Nesse sentido, os signos estéticos produzidos para a esfera da 
troca são marcados pela homogeneidade [...]. 

 

Nesse cenário, o corpo, enquanto potencialidade, assume um novo 

caráter. Os cuidados com este, nesse processo de exacerbação do consumo, 

passam a ser uma fonte de lucratividade. Basta lembrar a proliferação de 

academias de ginásticas, lipoaspirações, cirurgias plásticas, clínicas de estéticas, 

entre tantas outras estratégias que são criadas. A luta pela estética, pela boa 

forma, passa a ser um imperativo, muitas vezes ocasionando ações compulsivas, 

gerando vícios e consequentemente, trazendo danos à saúde do indivíduo.7  

No contexto da corporeidade, a pessoa com deficiência não obedece a 

qualquer modelo ou racionalidade predominante. Os padrões corporais que lhes 

são oferecidos, como aos eleitos, lhes são inviáveis como modelos de 

semelhança, mesmo sendo uma identidade construída a partir da encenação, seja 

via moda, gesto ou comportamento. O império das técnicas (próteses ou 

tecnologias) que potencializam e se tornam extensões do corpo, o nomadismo da 

contemporaneidade, a possibilidade de ser vários e a visibilidade midiática via 

publicização são conceitos que só reforçam o sentimento de exclusão e de não 

                                                
7 Em nível de Brasil, segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – 
SBCP, divulgada pela Folha de São Paulo em 13 de fevereiro de 2009, o número de cirurgias 
estéticas de mama, seja de aumento ou redução, ultrapassou o de lipoaspiração. De um total de 629 
mil procedimentos de médio e de grande porte feitos em 2008, 151 mil foram de mama ao passo que 
os outros 91 mil foram de lipoaspiração. Segundo ainda a pesquisa, uma das explicações para a 
queda da lipo reside no fato de que muitas cirurgias passaram a ser realizadas por médicos e não por 
cirurgiões plásticos. Nesse sentido, a não especialização tem sido apontada como um dos fatores 
determinantes para o surgimento de complicações nas cirurgias. De acordo com o Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo, dos 289 médicos processados na área estética de 2001 a 
2008, 283 não eram especialistas em cirurgia plástica. 



pertencimento do diferente em relação à sociabilidade contemporânea. (MORAES, 

1999) 

Na realidade, o próprio indivíduo se torna uma mercadoria. Refletindo sobre 

essa nova tendência que caracteriza a sociedade atual, acrescenta Bauman 

(2008, p.53): 

 

[...] O que anunciam com mais avidez e vendem com maiores lucros é o 
serviço de excisão remoção e descarte: de gordura corporal, rugas faciais, 
acne, odores corporais, depressão, pós isso ou pós aquilo, dos montes de 
fluídos misteriosos ainda sem nome ou então de restos indigestos de 
antigos banquetes que se estabelecem dentro do corpo de forma ilegítima 
e não sairão ao menos que extraído á força.  

 
 

Analisando esse processo de cunho global, Sant’Anna (2001) o referencia 

como uma manifestação midiática que reverbera um totalitarismo fotogênico 

globalizado, em que os indivíduos “tendem a desfilar um corpo não natural, 

moldado, arquitetado tecnologicamente; portanto um corpo violentado, porém 

dentro dos padrões de beleza de uma sociedade ocidentalizada.”8 

Para Morgado e Ferreira (2009), o corpo é compreendido como um 

importante patrimônio, que o homem possui, de modo que qualquer interferência 

nesse patrimônio seja de ordem biológica, psicológica ou social, podem incidir em 

consequências desastrosas para o indivíduo. Contudo, na sociedade moderna, 

“cada vez mais o corpo torna-se uma combinação de enxertos, metais e outros 

tantos artefatos que modificam sua estrutura química, física e, sobretudo, estética” 

(GUZZO, 2005, p. 146). As pessoas experimentam uma diferente forma de se 

relacionarem com o corpo, muitas vezes nocivas ao bem estar biopsicosocial, pois 

busca-se constantemente um corpo que não é geneticamente definido, mas que é 

resultado de uma massificação cultural. 

Indubitavelmente, a exacerbação do consumo envolvendo o corpo enquanto 

fonte de lucratividade propicia também a recriação de novos padrões de 

normalidade que respondendo aos ditames da norma vigente, atende ao apelo da 

lógica do consumo e da produtividade. 

Nesse novo contexto, as pessoas com deficiência, além de já serem 

                                                
8
 Para Silva (2001), a cultura ocidental se caracteriza pelo desprezo ao mundo, paralelamente á sua 

posição de senhorio sobre esse mundo. Os elementos característicos dessa cultura civilizaram todo o 
planeta, generalizando seu modo de vida, seus valores, sua racionalidade e sua expectativa do 
corpo; vive-se hoje, sob esse aspecto a crise de ocidentalização do mundo.  



historicamente percebidas a partir de uma condição de incapacidade produtiva, 

são percebidas também a partir de uma relação de inferioridade corpórea. Em 

verdade, ser deficiente na sociedade capitalista significa não ser eficiente, ser 

improdutivo, disfuncional de acordo com os padrões morais estabelecidos.  

Na perspectiva analítica de Marques (2010), a concepção funcionalista de 

sociedade faz com que essa mesma sociedade seja vista como um corpo 

estruturado a partir de órgãos definidos, onde cada órgão assume uma função 

social muito precisa. Ou seja, da mesma forma que no corpo humano, os órgãos 

devem ser relacionais entre si, trazendo uma harmonia fisiológica para esse corpo. 

Para que se mantenha o equilíbrio, não devem existir órgãos estragados ou em 

mau funcionamento. 

De acordo com Ribas (2003), um corpo com órgãos deficientes não é um 

corpo social bem estruturado e em ordem. Dessa forma, não é toda sociedade que 

estaria fragmentada, mas apenas uma parte dela que seria considerada fora do 

normal. 

Nesse sentido, o corpo humano comparado a um corpo social, possuindo 

algum tipo de deficiência, passa a ser considerado um corpo com 

comprometimento funcional. A este respeito, enfatiza Ribas (2003, p. 15-6) 

 

Nesta sociedade, a ordem é por demais valorizada. Sempre ouvimos as 
pessoas dizerem que uma sociedade sem ordem jamais chegará ao 
progresso. Sempre ouvimos também que um órgão qualquer que esteja 
apresentando uma disfunção pode contaminar o resto do corpo social. 
Essas são idéias facilmente transponíveis para o nosso corpo humano 
individual. Um corpo deficiente seria, sob este raciocínio, um corpo que 
apresenta necessariamente disfunções, incapacidades e não estaria em 
ordem. Um corpo que não está em ordem, consequentemente não poderá 
alcançar o progresso tão desejado. Logo, será um corpo fadado a não ter 
realizações, a não ter progressos, a ser sempre dependente.  

 

Corroborando com o pensamento de Le Breton (2011), o ator que sofre de 

uma deficiência não é percebido enquanto homem inteiramente, mas a partir de 

um prisma deformante que tanto pode gerar compaixão como distanciamento. 

Com sua presença, o homem deficiente faz lembrar, com uma força que lhe 

escapa e que está associada a essa mera presença, a precariedade infinita da 

existência, e desperta a angústia do corpo desmantelado, que constitui a matéria 

prima de numerosos pesadelos individuas, aos quais não escapa nenhuma 

coletividade humana; a mutilação, a cegueira, a paralisia, a lentidão dos 



movimentos são as “figuras arquetípicas do pesadelo”. Uma vez que a pessoa 

com deficiência recorda a insustentável fragilidade da condição humana. Aquilo 

que a modernidade se recusa com obstinação a conceber. (LE BRETON, 2011, 

p.219) 

Para o supracitado autor, a pessoa com deficiência é uma pessoa com 

estatuto intermediário, um homem do meio-termo. O mal-estar que suscita vem 

igualmente da falta de clareza que cerca sua definição social. Ele nem é doente 

nem é saudável, nem morto, nem completamente vivo, nem fora da sociedade 

nem dentro dela etc. Sua humanidade não é posta em questão e, no entanto ele 

transgride a idéia habitual de humano. (LE BRETON, 2011) 

Inserida nesse contexto, as pessoas com deficiência tornam-se um 

individuo estigmatizado pela sociedade. Ao apresentar um corpo com alguma 

anormalidade, transgride a norma vigente e torna-se um desviante social. 

Segundo Rocha (2006), com o seu corpo imperfeito, o deficiente físico, por 

exemplo, vivencia as impossibilidades e incapacidades corporais que, além de 

serem indesejáveis perante o modelo padrão hegemônico de produtividade, fogem 

aos padrões estéticos de beleza, tornando-se um estigmatizado social. 

   Goffman (1988) define o estigma como um tipo especial de relação entre 

atributo e estereótipo. Sobre o atributo, explicita enquanto um conjunto real das 

características morais, físicas e ocupacionais do indivíduo, que definem sua 

identidade social real, ao passo que o estereótipo o define como um conjunto 

destas mesmas características, contudo, criadas socialmente para um 

determinado tipo de indivíduo, que define a identidade social virtual desse 

indivíduo. O estereótipo é então uma determinação social do que o indivíduo 

deveria ser para corresponder à identidade social criada para ele. 

 No caso de pessoa com deficiência, o processo de estigmatização se dá 

por possuir a marca da deficiência, passando a ser percebida socialmente a partir 

deste atributo, desta marca, e considerada socialmente como estigma. 

São três os tipos de estigma definidos por Goffman (1988): as abominações 

do corpo derivadas das deformidades físicas; as culpas de caráter individual, 

percebidas como vontades fracas, crenças falsas e rígidas, desonestidades, 

inferidas a partir de relatos envolvendo como exemplo casos relacionados à 

prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego entre outros. E por fim, 

os estigmas tribais, envolvendo raça, nação e religião, os quais são transmitidos 



através de linhagem e “contaminam por igual todos os membros de uma família”. 

Desse modo, indivíduos inseridos nos casos citados possuem um estigma, uma 

característica diferente daquela que a sociedade prevê, e aqueles que se afastam 

negativamente das expectativas particulares serão chamados de normais. 

Rocha (2006) define o estigma como mais uma forma de dominação da 

sociedade em que o diferente se subordina ao esquema da lógica da 

produtividade, dos padrões de beleza e do consumo. Nesse sentido, o diferente 

enxerga em si a culpa pela diferença e dessa forma contribui para o fortalecimento 

da condição de desvio, reproduzindo os argumentos em que se apoiam as 

racionalizações da concepção do estigma. Sendo assim, a partir da 

estigmatização, o deficiente físico compreende seu corpo enquanto objeto de 

vergonha ao experimentar incapacidade em relação ao padrão vigente de 

produtividade, afetividade e sexualidade. 

Contudo, argumenta a autora que, ao internalizar o estigma, o deficiente 

físico não o faz a partir de uma atitude unilateral, simplesmente por apresentar um 

corpo diferente e incapacitante para muitas atividades. Trata-se de um produto das 

relações sociais estabelecidas com base em determinados valores, assim como a 

representação que o normal faz do estigmatizado. As assertivas sistematizadas 

pela autora reverberam a concepção de Goffman (1988, p. 15), ao enfatizar que: 

 

Acreditamos que alguém com estigma não seja completamente humano. 
Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 
efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de 
vida. Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a 
sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como 
as de classe social. Utilizamos termos específicos de estigma como 
aleijado, bastardo, em nosso discurso diário, como fonte de metáfora e 
representação de maneira característica, sem pensar seu significado 

original. 
 

 

Desse modo, os ambientes sociais estabelecem parâmetros e valores sobre 

a expectativa do normal e do patológico, e consequentemente, que tipos de 

pessoas têm maior possibilidade de serem membros normais de cada um desses 

ambientes. 

Nesse sentido, o corpo deficiente, por não se inserir nos atributos da 

normalidade, insere-se na esfera da patologia, visto tratar-se de um corpo insano, 



excepcional e subnormal. Em outras palavras, trata-se de um desvio transgressor 

da norma vigente que precisa ser diagnosticado e tratado. 

 

 

1.2 UM CORPO COM DEFICIÊNCIA ENQUANTO DESVIO DA NORMA E 

OBJETO DE INTERVENÇÃO DA REABILITAÇÃO 

 

 Quando se procura enveredar por uma lógica reflexiva e analítica acerca de 

corpos humanos que possuem características significativamente diferenciadas do 

padrão hegemônico aceito, comumente depara-se com a idéia de corpos normais 

ou anormais. 

Nesse sentido, a condição de normalidade ou anormalidade presente no 

imaginário social constitui-se como elemento determinante para o debate que 

envolve o processo de inclusão ou exclusão social que permeia as relações 

sociais estabelecidas. Independente da cultura ou momento histórico específico, 

as pessoas com deficiências representam uma violação ao padrão humano de 

normalidade. 

O processo de exclusão, infelizmente, foi, e ainda continua sendo 

realidade vivenciada por pessoas que não se “enquadram” nos modelos 

normativos. Ao longo da história da humanidade, as formas de tratamento, de 

acordo com cada período histórico determinado, assumiram modalidades distintas 

que variaram entre a prática do abandono, exterminação, caridade, segregação, 

assistencialismo, integração e, por fim, inclusão social. 

 Na Idade Antiga, por exemplo, as pessoas com deficiência eram 

relegadas ao desprezo e à eliminação. Por ser visto como incômodo pelas suas 

diferenças, pela incapacidade de desempenhar funções compreendidas como 

normais da vida cotidiana, esse segmento pelo alto nível de preconceito que lhe 

era dispensado, terminava sendo rotulado como um verdadeiro produto da 

degeneração da raça humana, restando, portanto, a morte como forma de eliminá-

lo do convívio social. 

Como lembra Silva (1986), nas sociedades escravistas grega e romana, 

havia uma supervalorização do corpo perfeito, da força física e da beleza. 

Dedicavam-se sobremaneira à guerra, à conquista de escravos e à manutenção 

da ordem vigente. De modo que, crianças que nascessem com alguma deficiência 



eram consideradas subumanas e o extermínio era o que lhes restava. 

Sendo assim, se a criança lhe parecia feia, disforme e franzina, era levada 

ao Apothetai, que significava depósito. Um abismo situado na cadeia das 

montanhas Taygetos, perto de Esparta, onde a criança seria lançada e encontraria 

sua morte, uma vez que “não era bom nem para a criança e nem para a república 

que ela vivesse, visto que, desde o nascimento não se mostrava bem constituída 

para ser forte, sã e rija durante toda a vida. (SILVA, 1986, p. 122)  

Seguindo a lógica do extermínio, em Atenas, Platão um dos grandes 

pensadores da época, ressaltava que posicionamento, deveria ser adotado em 

relação a uma criança que era considerada “disforme”. 

 

[...] e no que concerne aos que receberam corpo mal organizado, deixa-os 
morrer (…) Quanto as crianças doentes e as que sofrerem qualquer 
deformidade, serão levadas como convém, a paradeiro desconhecido e 
secreto. (PLATÃO apud SILVA, 1986, p. 124) 

 

Em Roma, Cícero e Sêneca apoiados nas Leis das Doze Tábuas, 

argumentavam sobre os procedimentos que deveriam ser adotados no tocante aos 

considerados “diferentes”. Em sua obra “De Legibus”, ressalta a existência de uma 

determinação para o extermínio de crianças consideradas anormais. Na Tábua IV 

– “o pai imediatamente matará o filho monstruoso e contrário à forma do gênero 

humano que lhe tenha nascido há pouco.” (CÍCERO apud SILVA, 1986, p.128) Em 

conformidade com a prática do extermínio, Sêneca emite a seguinte opinião: 

 

[...] riscai, então, do número dos vivos a todo culpado que ultrapasse o 
limite dos demais, terminai com seus crimes do único modo viável, mas 
fazei-o sem ódio (…) Não se sente ira contra um membro gangrenado que 
se manda amputar; não o cortamos por ressentimento, pois trata-se de um 
rigor salutar.Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros 
bravios; cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais 
não sejam contaminadas; matemos os fetos e os recém-nascidos 
monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos, afogamo-los; não 
devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das 
saudáveis.  

 

Na Roma dos Cézares, as pessoas com deficiência que não podiam ser 

inseridas na condição de escravos nem de amos; terminavam sobrevivendo sob a 

proteção de um patrício. Aqueles com deficiência mental, por exemplo, em geral, 

eram tratados como “bobos”, mantidos nas vilas ou nas propriedades das 

abastadas famílias patrícias. 



Argumenta Silva que pessoas na categoria de cegos, surdos e deficientes 

mentais, físicos e outros tipos de pessoas, nascidas com “malformações” eram 

também em alguns contextos ligados a casas comerciais, a tavernas, a bordéis 

como também a atividades de circos romanos. Eram utilizados para serviços 

humilhantes, costume adotado por muitos séculos na história da humanidade. “... 

existia em Roma um mercado especial para compra e venda de homens sem 

pernas ou braços, de três olhos, gigantes, anões, hermafroditas” (DURANT apud 

SILVA, 1986, p. 130) 

Na Idade Média, período em que a Igreja Católica gozava de grande 

prestígio e se apresentava como a grande monopolizadora do saber, a postura 

adotada voltada às pessoas com deficiência era carregada de valores de âmbito 

moral e espiritual. Esse segmento era visto como produto de uma possessão 

demoníaca ou castigado pelos pecados de seus genitores, passando assim a ser 

merecedor de práticas caritativas. 

Enfatiza Filho (2011), que a doutrina romano-cristã, com seus valores de 

âmbito caritativo, de amor ao próximo e de fraternidade terminou alterando a forma 

de se perceber e de se lidar com os menos favorecidos, entre os quais se 

encontravam as pessoas com deficiência física ou mental ou com doenças 

crônicas como a lepra (hanseníase). Surge então uma nova ordem de atenção a 

esses segmentos, tratando-se, pois da existência de uma nova forma de ver todas 

as pessoas como semelhantes, como irmãos em sua passagem pela terra. 

Contudo, Almeida (2000) rememora que as relações que se estabeleciam 

com as pessoas com deficiência nesse período, principalmente as de origem 

congênita, partiam, sobretudo da idéia de que essa condição era ocasionada por 

castigo de Deus ou por algum tipo de manifestação sagrada. Em alguns casos, os 

deficientes podiam ser considerados portadores de qualidades sobrenaturais cujo 

teor colocava-os em posições sociais até mesmo privilegiadas, compartilhando 

ambientes com a nobreza. Entretanto, na maior parte das vezes, as deficiências 

conduziam os afetados à mendicância, ao círculo de bufões a aos hospitais da 

Igreja. 

As instituições que foram criadas sob seu controle para prestar assistência 

às pessoas com deficiência nesse período resumiam-se em hospitais, asilos e 

hospícios, espaços em que eram internados de forma indiscriminada aqueles 

considerados “loucos, idosos, delinqüentes e doentes” que não tinham meios para 



prover suas necessidades. Como lembra Bartalotti (2006), tratou-se de um período 

marcado pelo fortalecimento do cristianismo que, corroborando com a idéia de que 

todos são filhos de Deus, procurava-o impedir a eliminação pura e simplesmente 

das pessoas com deficiência, uma vez que, se Deus lhes deu a vida, apenas a Ele 

competiria tirá-la. 

De acordo com Rocha (2006), não se trabalhava na perspectiva da cura 

para esses segmentos, mas sim da sua salvação, visto que eram espaços para se 

esperar a morte. O atendimento era realizado por pessoas leigas e religiosas, uma 

vez que o objetivo do internamento era a “purificação”, não cabendo, dessa forma, 

tal função ao saber médico ou à medicina. Ou seja, era a fase da segregação 

institucional em que, essas pessoas eram afastadas da sociedade e da família, 

como bem lembra Sassaki (2000)  

Salienta Almeida (2000) que esses espaços, além de tratar do salvamento 

das almas, tanto no que diz respeito aos pobres, quanto do próprio pessoal 

hospitalar que estava ali para fazer caridade, foram espaços que promoviam a 

exclusão daqueles considerados possíveis propagadores de doenças ou ao 

agravamento das incapacidades, categoria na qual muitos deficientes eram 

incluídos. 

 

Considerados incapazes para a produção e troca de valores sociais, os 
deficientes não segregados sobreviviam junto aos mendigos, da mesma 
maneira encontrada por estes. Quando sucumbiam a doenças ou ao 
agravamento das incapacidades, eram recolhidos aos hospitais, onde 
deveriam morrer todos os pobres. (Ibidem, p.56) 

 
 

Segundo Pessotti (1984), apesar da existência dessas instituições apoiadas 

pela lógica protecionista e caritativa típica da ética cristã suprimir a tendência 

exterminadora dos considerados anormais, tão cara ao período medieval, as 

pessoas com deficiência eram inseridas também em uma lógica paradoxal do 

castigo/caridade. Dito de outra forma, em determinados contextos, o deficiente era 

acolhido numa perspectiva de cunho caritativo e, em outros momentos, 

considerava-se sua deficiência como um castigo divino. Como exemplo dessa 

lógica protecionista e caritativa, cita a primeira instituição do século XIII fundada na 

Bélgica com a finalidade de prestar assistência a pessoas com deficiência mental, 

bem como a primeira legislação registrada na Inglaterra em 1935, que 

sistematizava os cuidados para com esse segmento. 



A Idade Moderna foi palco para a produção de conhecimentos e estudos 

científicos em diversos níveis, suplantando o modelo místico que caracterizou o 

período medieval. Com o avanço das práticas científicas, a deficiência passou a 

ser percebida em um contexto de caráter mais racional. Em conformidade com a 

concepção de Santos (2008), o discurso sobre o extraordinário pelo mistério 

religioso perdeu a força e passou a ser uma narrativa cultural autorizada pela 

modernidade. Nesse processo de dominação do corpo pela ciência biomédica, o 

corpo excepcional passou a ser paulatinamente representado por condições 

clínicas denominadas de patologias.  

Nesse sentido, o corpo diferenciado gradativamente vai sendo reconhecido 

como um “corpo monstruoso” que segundo Foucault, (2001, p. 69) seria aquele 

que: 

 

[...] constitui em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma 
violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza... 
Aparece como um fenômeno ao mesmo tempo extremo e extremamente 
raro. Ele é o limite, o ponto da inflexão da lei e é, ao mesmo tempo, a 
exceção que só se encontra em casos extremos, precisamente. Digamos 

que o monstro é que combina o impossível com o proibido. 
 

A deficiência ao ultrapassar a perspectiva da esfera mística, tão caro ao 

período medieval, para a esfera da patologia, propicia a esse corpo a possibilidade 

de ser docilizado através da intervenção cirúrgica e da reabilitação, visto estarem 

fora da normalidade, com um desvio que necessita ser corrigido e ajustado. Essa 

transição da esfera mística para a esfera patológica ficou conhecida como o 

modelo médico da deficiência. Nesse modelo, a deficiência “é consequência 

natural da lesão em um corpo e a pessoa deve ser objeto de cuidados biomédicos” 

(DINIZ, 2007, p.9) Nessa lógica, a deficiência, como analisa Santos (2008, p.3), 

tornou-se um “fenômeno social explicado pelo azar ou pelo imprevisível e, 

sobretudo, visto como uma experiência privada e individual, compreendida como 

uma opressão provocada pela lesão corporal e pelas restrições de capacidades 

resultantes dela”. 

Canguilhem (apud LALANDE, 2010, p.85), discutindo a concepção do que 

seria normal, apoiado no Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 

ressalta que: 

 



[...] é normal, etimologicamente – já que norma significa esquadro aquilo 
que não se inclina nem para a esquerda e nem para a direita, portanto o 
que se conserva num justo meio-termo; daí derivam dois sentidos: é norma 
aquilo que é como deve ser, e é normal, no sentido mais usual da palavra, 
o que se encontra na maior parte dos casos de uma espécie determinada 
ou o que constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável. 
Na discussão desses sentidos, fizemos ver o quanto esse termo é 
equivocado, designando ao mesmo tempo um fato e “um valor atribuído a 
esse fato por aquele que fala, em virtude de um julgamento de apreciação 

que ele adota. 
 

A partir dessa assertiva, percebe-se que a norma demarca a existência de 

um modelo padrão que serve de referência para toda uma sociedade. No caso 

específico das pessoas com deficiência, essa norma instituída pelo imaginário 

social renega os corpos considerados “ineficientes e danificados”, ao mesmo 

tempo em que propicia o surgimento de espaços que promovem a normalização 

como é o caso da proliferação de instituições voltadas às pessoas com deficiência. 

Refletindo sobre a existência das instituições que foram e são criadas para 

prestar assistência ao segmento citado, Marques (1988) enfatiza que estas 

possuem um significado duplo. Se de um lado servem para tirar do relento os que 

não tinham condições de garantir a sua subsistência, ficando a mercê da caridade, 

por outro lado, de forma implícita contribuem para a manutenção da condição de 

subalternidade de seus internos em relação à sociedade em geral, que teve 

difundido e fortalecido seu poder de controle e de discriminação sobre os 

desviantes, que representavam em última instância, uma ameaça à ordem social 

ideologicamente estabelecida.  

Para Neto e Chaveiro (2011), ao separar os sujeitos com deficiência e 

segregá-los em clínicas, hospitais, casas de recuperação, vilas ou outras 

instituições do gênero, privando-os do convívio social com os diversos tipos de 

sujeito, cria-se automaticamente o sentimento de incapacidade, de não 

pertencimento e inutilidade. Assim, o controle sobre os corpos desses sujeitos 

extrapola a dimensão espacial e os atinge em suas próprias consciências. O 

controle chega ao nível representacional, desmotivando a exploração de seus 

potenciais, desmotivando a possibilidade de insurgir-se e transgredir a condição 

física e ou mental que os aflige. Uma segregação sócio-espacial que é realizada 

não somente pela ideologia, mas também pela disciplina. 

Estudiosos do assunto, como Almeida e Rocha (2006), convergem para a 

ideia de que o saber médico presente no contexto da modernidade passa por 



profundas mudanças decorrentes da concepção mecânica. Da concepção de 

interação entre corpo e alma, de um corpo sacralizado e intocável, prevalecente 

na Idade Média, surge um corpo enquanto objeto de intervenção da especulação 

de um conhecimento notadamente científico. 

Numa excelente abordagem, acrescentam que, nesse momento específico, 

o corpo passa a ser compreendido como um conjunto de mecanismos cujas leis 

precisam ser descobertas. Gradativamente, constrói-se a idéia de corpo-máquina, 

com empenho em descobrir seus mecanismos reguladores, sua composição 

anatômica, seu funcionamento fisiológico, estruturando-se a visão de corpo-

máquina como um autômato superior, numa analogia ao relógio. Os órgãos e 

partes corporais representariam analogamente as peças do relógio e sua 

fisiologia, as leis necessárias para seu funcionamento. (ROCHA, 2006) 

Contudo é no século XIX que a idéia de disciplina e controle encontra 

terreno fértil, aspecto amplamente enfatizado neste estudo a partir da perspectiva 

analítica foucaultiana. O paradigma prevalecente é o da normalidade. “A instituição 

médica propõe uma guerra contra o patológico, em um enfrentamento cada vez 

mais sistematizado com as enfermidades” (ROCHA, 2006, p. 28). O corpo 

enquanto objeto de controle social, necessita ser preparado para a produtividade, 

de modo que: 

 

As instituições do século XIX deverão formá-lo na escola, reformá-lo ou 
corrigi-lo nos hospitais e/ou asilos, para aquisição de aptidões especificas, 
que o qualificam a fazer parte do todo social. Emerge assim a idéia de 
corpo social; a relação de cada um com o todo, fundamentada na lógica da 
complementaridade, do bom funcionamento de cada elemento, na direção 
do desempenho harmônico global. (Ibidem) 

 

As primeiras instituições no contexto da reabilitação surgem no século XIX. 

Seu objetivo é adaptar a pessoa com deficiência ao mundo moderno. São várias 

as instituições criadas exclusivamente para reabilitação de deficientes físicos e 

tratamentos ortopédicos, criados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os 

deficientes atendidos nessas instituições “tornam-se objetos híbridos da caridade e 

da ciência”. Conservam características “custodiais, ao mesmo tempo em que se 

estruturam sob a alegação de produzirem a normalização corporal através de 

métodos de correção que a razão científica vem legitimar”. (ALMEIDA, 2000, p. 

58) 



Contudo é interessante considerar que o incremento dessas iniciativas, 

envolvendo a reabilitação física e ortopedia, está também associado ao 

acontecimento das duas grandes Guerras Mundiais que favoreceu a criação, na 

Europa e nos EUA, com a participação do incentivo governamental, dos hospitais 

de ortopedia no tratamento dos mutilados da guerra.  

Com relação aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, Rocha (2006) 

argumenta que esta gerou inúmeras transformações, acarretando novas 

demandas que precisavam ser respondidas. Sendo assim, as ações de 

reabilitação, com a finalidade de recuperar o trabalhador e o soldado lesionado, 

passaram a ser incentivadas pelos países industrializados, e consideradas um 

serviço especializado de saúde. É, portanto, nesse cenário que se registram o 

aparecimento das primeiras profissões no contexto da reabilitação: terapia 

ocupacional e fisioterapia, que vinculadas aos princípios de ocupação terapêutica 

objetivavam integrar o indivíduo à sociedade. 

Como lembra Courtine (2009, p.304), nesse período, a massa dos 

mutilados da guerra vai juntar-se à multidão dos acidentados de trabalho. Em 

ambos os casos, vai sendo desenvolvido um discurso de assistência que impõe a 

necessidade de uma reparação, “o reconhecimento de uma responsabilidade e de 

uma solidariedade coletivas e o recurso ao Estado, cujo desenvolvimento cresce 

no decorrer da década de 1920, através de um conjunto de medidas de 

integração, de reclassificação e de reeducação”.   

Para o autor: a deficiência corporal entra então simultaneamente em um 

universo de culpa e de obrigações morais atreladas a uma cultura médica e social 

de reparação. Nesse momento, a sociedade reconhece sua dívida “para com a 

pessoa que pagou o pesado tributo de seu corpo pela substituição protética do 

membro amputado e a reintegração social no lugar perdido”. A invalidez passa a 

ser compreendida como “uma insuficiência a compensar, uma falha que se deve 

fazer desaparecer”. (COUTRINE, 2009, p.304) 

No que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, infere-se que ocorre um 

novo incentivo direcionado à reabilitação. Agora, as profissões de reabilitação, 

acompanhando as tendências da época, tornam-se cada vez mais especializadas 

e apresentam propostas de caráter reducionista. A tendência a observar cada vez 

mais a patologia e suas especificidades é que vai determinar o trabalho 

desenvolvido. Como uma espécie de aprofundamento da proposta do olhar 



médico do século XIX, a patologia é observada em suas constâncias, 

generalidades e nos elementos que lhe são particulares. A ação não recai mais 

sobre o indivíduo, mas sobre o quadro patológico. 

Para Almeida (2000), a consolidação e legitimação das ações no âmbito da 

reabilitação, a partir das duas grandes Guerras Mundiais, encontram uma 

significativa relação com a recuperação da força de trabalho exigida pelo processo 

de produção capitalista. Isso porque a necessidade do aumento da produção 

industrial, associada a um operariado desfalcado pelas convocações militares, 

terminou exigindo a colocação do deficiente em condições de produzir, aliado ao 

aproveitamento da força de trabalho daqueles que até então vinham sendo 

considerados incapacitados para as atividades laborais inerentes à produção. 

A partir desse contexto, consolida-se, então, um modelo de reabilitação em 

que a concepção de deficiência encontra-se fortemente associada à ideia de um 

corpo orgânico que deve funcionar de forma perfeita, sem causar danos à 

sociedade. Para estudiosos do assunto, como Almeida e Rocha, trata-se de um 

modelo hegemônico tradicional que serviu e ainda serve de inspiração para a 

constituição de inúmeros serviços de reabilitação por todo o mundo.  

Corroborando com as assertivas mencionadas Bartalotti (2006), argumenta 

que é desse modelo hegemônico que deriva a maioria das práticas tradicionais 

que envolvem a reabilitação. Investe-se na tentativa de minimizar a diferença, para 

que as pessoas com deficiência possam de fato ser aceitas na sociedade. 

Contudo, enfatiza que essas práticas acontecem na sua maioria de forma 

segregada, em instituições especializadas que tèm como base as técnicas 

terapêuticas que “investem na modificação do sujeito para que ele possa, de 

alguma maneira, se adequar aos padrões e exigências sociais”. (ibidem, p.19) 

Por outro lado, a autora nos leva a refletir que os serviços de reabilitação 

que têm como foco central a pessoa com deficiência e, sobretudo, a patologia, 

estão baseados no clássico conceito de reabilitação que, segundo o Programa de 

Ação Mundial para Pessoas com Deficiência (ONU, 1983): 

 

[...] é um processo de duração limitada e com um objetivo definido, 
destinado a permitir que a pessoa deficiente alcance um nível físico, mental 
e/ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de 
modificar a própria vida. Pode incluir medidas destinadas a compensar a 
perda de uma função ou uma limitação funcional (por meio, por exemplo, 
de aparelhos) e outras medidas destinadas a facilitar a inserção ou 



reinserção social. 

 

 Ancorada nessa lógica, surge a expectativa de que, após reabilitado, o 

indivíduo esteja preparado para retomar a sua vida na sociedade. Trata-se, pois, 

do que se denomina de integração social que, para Bartalotti (2006), representa 

um processo que a literatura especializada costuma denominar como de mão 

única, um processo pelo qual se espera que os diferentes se modifiquem, se 

transformem, para se adaptarem às exigências da sociedade. Aspecto que justifica 

a existência de ações segregadoras em instituições diversas como: instituições de 

reabilitação, manicômios, asilos e prisões. Espaços em que os sujeitos inseridos 

são tratados, e reabilitados para, posteriormente, serem inseridos novamente na 

sociedade. De forma emblemática enfatiza a autora que esse modelo tem-se 

mostrado pouco eficiente, uma vez que assume como principal objetivo eliminar a 

diferença, haja vista concebê-la como algo indesejável. E acrescenta: 

 

Ora, a diferença, muitas vezes, não pode ser eliminada – como, por 
exemplo, no caso de muitas das deficiências, ou das alterações 
decorrentes da velhice, entre muitas outras; a diferença permanece, 
embora muitas vezes mascarada por desempenho mais próximo ao 
considerado normal. Assim, as pessoas com deficiência nunca estariam 
prontas para se adaptar totalmente a sociedade (ou às exigências que 
essa apresenta) ou para nela competir em pé de igualdade, dentro de um 
sistema competitivo que compara peformances em vez de valorizar as 
capacidades individuais. As ações segregadoras dificilmente atingem seu 
objetivo – o da integração social dessas pessoas... (ibidem, p.21) 

 

Sassaki (2004) chama a atenção para o fato de que o respectivo modelo 

tem sido responsável, em parte, pela resistência da sociedade em aceitar a 

necessidade de mudar suas estruturas e atitudes para incluir em seu seio as 

pessoas com deficiência e/ou outras condições atípicas, para que estas possam, 

aí sim, buscar o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional.  

No modelo tradicional, a reabilitação praticada, guiada predominantemente 

por uma racionalidade médica, conforme Almeida (2000), condiciona a 

organização do trabalho da equipe e das modalidades de atenção ao deficiente, 

instituindo a melhora ou o aumento do desempenho funcional como missão quase 

exclusiva, abordando de forma redutiva processos sociais e demandas 

significativas que envolvem a vida da pessoa com deficiência. Nesse sentido, a 

normalização de funções corporais seria a função primordial para a integração 

social do segmento citado. 



A concepção de deficiência no modelo em questão encontra-se associada a 

uma idéia de corpo orgânico, ancorada, na maioria das vezes, conforme Rocha 

(2006), em uma abordagem mecanicista, o que sugere a comparação do corpo 

com um relógio com problemas no funcionamento, necessitando, portanto, de 

reparos. A ideia preconizada é que todas as partes precisam estar em 

funcionamento para não comprometer a integração social e, consequentemente o 

equilíbrio social. 

Analisando a realidade posta, a autora argumenta que a respectiva 

proposta apoiada no tecnicismo, de fato firmou-se como “linguagem universal da 

reabilitação”. Corroborando com suas ideias, trata-se de uma proposta que suscita 

debates, reflexões e questionamentos, principalmente quando se levam em 

consideração os contextos sociais em que ela é materializada. No caso dos 

trabalhadores brasileiros, por exemplo, que sofrem pelas sequelas deixadas nos 

acidentes de trabalho, a pergunta realizada pela autora é: qual o sentido dessa 

prática de reabilitação pautada pela lógica mecanicista? Existe realmente 

possibilidade de retorno ao mercado de trabalho? Parafraseando a concepção da 

autora, essas pessoas inseridas nesses contextos estão muito mais propensas a 

se aposentarem por invalidez do que retornarem aos seus empregos. Nessa 

perspectiva, presencia-se em grande medida um amplo processo de 

“desqualificação social, política e ética da ação terapêutica, pois o que ela acaba 

atingindo não é a integração social, mas a exclusão e segregação da pessoa 

deficiente e/ incapacitada”. (ROCHA, 2006, p. 35) 

Contudo, a partir da segunda metade do século XX, o modelo médico da 

deficiência passa a ser questionado ganhando destaque o modelo social da 

deficiência, que nasce da ideia de opressão que o sistema capitalista impõe as 

pessoas com deficiência.  

De forma esquemática, Santos (2008) argumenta que o modelo social da 

deficiência defende a ideia de que a opressão por que passam as pessoas com 

deficiência se materializa em decorrência da incompatibilidade entre um corpo 

com lesão e as exigências do capitalismo, pois, nos mais diversificados ambientes 

sociais não existe adaptação às diversidades corporais.  

Nesse sentido, as reflexões oriundas dos teóricos pioneiros do modelo 

social da deficiência colocaram em xeque os padrões exigidos pelo capitalismo no 

que se refere ao corpo com características ideais, capazes de oferecer aos 



sistemas sociais a potencialidade produtiva. Essa argumentação terminou 

fragilizando as bases sobre as quais a deficiência foi erguida e que, durante muito 

tempo, foi compreendida ora como um acontecimento ligado ao azar, ora como 

uma patologia que exigia da biomedicina compreensão e intervenção. 

 Um dos marcos referenciais desse modelo foi o surgimento da Upias, uma 

organização política formada e gerenciada por um grupo de sociólogos deficientes 

que tinha como objetivo principal questionar a compreensão tradicional da 

deficiência. Diferentemente das abordagens biomédicas, a deficiência não era 

compreendida como um problema individual ou uma tragédia pessoal, mas como 

uma questão de caráter social.  

Conforme Diniz (2007, p.15-16), a estratégia da Upias era provocativa, 

tendo em vista que “tirava do indivíduo a responsabilidade pela opressão 

experimentada pelos deficientes e a transferia para a incapacidade social de 

prever e incorporar a diversidade”. 

A deficiência, conforme a citada autora, passou a ser absorvida como uma 

forma particular de opressão social, compartilhada por outros grupos minoritários, 

como as mulheres e os negros. Vale salientar que o marco teórico do grupo de 

deficientes que criaram a Upias foi o materialismo histórico, que sustentou a tese 

de que a desigualdade pela deficiência não estava apenas nas lesões corporais, 

como referenciava o modelo biomédico, mas nas diversas barreiras físicas, 

econômicas, políticas e sociais a que se encontravam submetidos os deficientes 

em uma sociedade. 

É, pois, nesse contexto, que os conceitos de lesão e deficiência são 

politicamente redefinidos. Por lesão compreende-se a ausência parcial ou total de 

um membro, ao passo que deficiência consubstancia-se numa desvantagem ou 

restrição de atividade, provocada pela organização social contemporânea, que se 

apresenta de forma pouco sensível à diversidade. (DINIZ, 2006) 

Santos (2008, p.4), analisando o modelo social da deficiência, percebe-o 

como um importante instrumento social e político em resposta ao modelo médico 

tradicional. Pois, nesse modelo, reconhece-se no corpo deficiente a primeira causa 

da desigualdade experimentada pelas pessoas, ignorando o papel das estruturas 

sociais que os oprimem. Entre o modelo social e o modelo médico, ocorre uma 

mudança na lógica da causalidade da deficiência. Ou seja, para o modelo social, a 

causa da deficiência está na estrutura social pouco sensível à diversidade 



corporal, ao passo que, no modelo médico, está no indivíduo e sua lesão. Para o 

autor: 

 

 

A deficiência é ainda entendida em alguns momentos como uma expressão 
de azar, de tragédia pessoal e uma experiência enfrentada no âmbito 
privado. Essa compreensão da deficiência como um fato do azar faz com 
que ela seja uma questão privada, em especial sob a tutela dos cuidados 
familiares. Mas, com a estruturação do modelo social, a deficiência tornou-
se uma questão a ser enfrentada pela sociedade no âmbito da 
reivindicação de direitos e pela necessidade de adequações dos ambientes 
às diversidades corporais.  

 

 

De acordo com Diniz (2007), durante quase duas décadas, a premissa da 

independência como um valor ético para o modelo social esteve livre de críticas. 

Os primeiros teóricos do respectivo modelo eram homens que, em sua maioria, 

possuíam uma lesão medular, que rejeitavam não somente o modelo médico 

curativo da deficiência como toda e qualquer iniciativa caritativa perante esta. A 

ideia de cuidados ou benefícios compensatórios para os deficientes não 

encontrava aceitação perante esses teóricos, pois partiam do pressuposto de que 

o deficiente seria uma pessoa potencialmente tão produtiva, como aquela que não 

possuía deficiência, sendo necessário apenas que lhe fossem retiradas barreiras 

que impediam o desenvolvimento de suas capacidades. 

A partir de 1990 a 2000, entra em cena a segunda geração de teóricos do 

modelo social da deficiência. Nesse contexto, destacam-se as discussões 

realizadas pelas teorias feministas, as primeiras a apontar críticas ao modelo 

social até então discutido. Se, na primeira geração do modelo social da 

deficiência, defendia-se a idéia de que a eliminação de barreiras permitiria que os 

deficientes demonstrassem sua capacidade e potencialidade produtiva, os teóricos 

da segunda geração chamam a atenção para a diversidade de experiências que a 

deficiência agrega. Isto é, há deficientes que, pela dimensão de sua deficiência 

jamais serão independentes e produtivos, independentemente da realização de 

ajustes arquitetônicos que os espaços geográficos possam propiciar-lhes.  

Por outro lado, foram as feministas que demonstraram que, para além da 

experiência da opressão pelo corpo deficiente, outras variáveis tinham que ser 

superadas, como a questão da desigualdade de raça, gênero, orientação sexual e 



idade. Ser mulher deficiente ou cuidadora de uma criança, ou adulto deficiente era 

uma experiência muito diversa daquela descrita pelos homens com lesão medular 

que iniciaram o modelo social da deficiência. Para as teóricas feministas da 

segunda geração, “aqueles primeiros teóricos eram membros da elite dos 

deficientes, e suas análises reproduziam sua inserção de gênero e classe na 

sociedade”. (DINIZ, 2007, p.59) 

Contudo, corroborando com as ideias de Diniz (2007), é interessante 

ressaltar que as críticas feministas representam uma espécie de revigoramento e 

expansão do modelo social, e não uma crítica opositora. Compreende-se também, 

que não somente o modelo médico da deficiência quanto o modelo social de 

deficiência que vem sendo desenvolvido terminam exercendo grandes influências 

nos modelos de reabilitação que vêm sendo viabilizados. 

No século XX, presencia-se uma proposta alternativa de reabilitação e 

atenção à saúde da pessoa com deficiência em saúde pública. Nessa perspectiva, 

negam-se os pressupostos mecanicistas, defendendo-se a ideia de um corpo 

como organismo, uma estrutura complexa e dinâmica, como um corpo relacional.   

A tabela abaixo apresenta de forma esquemática, os fundamentos teóricos 

e práticos dos dois grandes modelos de intervenção em reabilitação, presentes no 

contexto atual. 

 

Atenção à saúde da pessoa com deficiência no modelo tradicional e em 

saúde pública 

Saúde do deficiente e 
reabilitação 

Tradicional Em saúde pública 

Fundamentos 
epistemológicos 

- Concepção de saúde 

biológica, orgânica 
- Concepção de deficiência 

- Conceito de 
normal/patológico do 

século XIX 

- Concepção de saúde e 

doença enquanto um 
processo sócio histórico 

(epidemiologia, sociologia, 
psicologia, história, 

geografia, entre outros) 
- Concepção de 
funcionalidade, 

incapacidade e saúde 
- Compromisso dos 

processos de segregação 
e exclusão social 

Foco da Ação - Centrado na patologia 

- Focado exclusivamente 
no indivíduo. 

- Centrado no 

fortalecimento das 
capacidades de autonomia 

dos indivíduos e dos 
grupos, na 



eliminação/diminuição das 
incapacidades e nos 

desmonte dos processos 
de inclusão perversa ou de 

exclusão social. 
- Focado nas atividades 

grupais, coletivas e 
sociais. 

Objetivos - Minimização ou 

eliminação da deficiência 

Minimização ou eliminação 
dos processos 
incapacitantes 

Eliminação da segregação 
e exclusão social 

Fortalecimento de redes 
sociais de apoio. 

Organização dos serviços - Especializados por 
patologia 

- Em centros de 
reabilitação especializados 

- Na rede básica de saúde, 

junto a equipes de saúde 
com abordagens 
generalistas e do 

Programa da Saúde da 
Família (SILOS) 
- Em programas 

comunitários 

Estratégias técnicas 
utilizadas 

- Abordagens terapêuticas 

individuais 
- Procedimentos cirúrgicos 

corretivos 
- Tecnologia assistiva de 
alta complexidade e alto 

custo. 

- Abordagens terapêuticas 

grupais 
- Oficinas de trabalho; 

- Tecnologia assistiva ou 
de apoio de média e baixa 

complexidade e baixo 
custo 

- Ações junto a família, 
escola, comunidade e 

trabalho 

Modelo de equipe técnica - Multidisciplinar; 
- Hierárquica; 

- Divisão por áreas 
profissionais de atuação. 

- Interdisciplinar; 

Intervenção a partir de 
conceito de caso e suas 

prioridades; 
- Determinação de 

coordenador de caso. 
Fonte: ROCHA, 2006 

 

Na visão de Rocha (2006), a reabilitação tradicional é basicamente urbana 

e aborda a problemática da pessoa com deficiência a partir dos conceitos de 

patologia e deficiência, ao passo que a reabilitação em saúde pública aborda a 

questão da deficiência a partir dos conceitos de funcionalidade, participação nas 

atividades e desmonte dos processos de exclusão social. Vale salientar que as 

práticas reabilitacionais existentes encontram sustentabilidade na representação 

social que se possui sobre a deficiência. Seja ela compreendida como 

determinação biológica ou como determinação histórica.  



Pelo que se pode inferir, a reabilitação em saúde pública, pelas suas 

especificidades, é a que mais se aproxima da proposta inclusivista. Seu foco de 

ação e objetivos são voltados para a materialização de medidas de cunho mais 

democrático e participativo, contribuindo para a eliminação ou diminuição dos 

processos de segregação e exclusão social, historicamente enraizados no 

contexto societal.  

No próximo capítulo, intitulado saúde, deficiência e reabilitação – elementos 

para uma avaliação, apresenta-se uma discussão que inicia com uma abordagem 

acerca das políticas públicas, das políticas públicas sociais e avaliação de políticas 

públicas. Sequencialmente, discorre-se sobre as particularidades concernentes à 

saúde como um direito constituído e, nesse ínterim, problematiza-se o alcance da 

política de saúde às pessoas com deficiência, tendo como foco central, sobretudo, 

o desenvolvimento da reabilitação que vem se materializando no SUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  SAÚDE, DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO: ELEMENTOS PARA UMA 

AVALIAÇÃO 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

As políticas públicas, enquanto campo de conhecimento, nas últimas 

décadas, vêm passando por reconhecíveis avanços, o que contribui para uma 

maior visibilidade no contexto dos estudos científicos. Alguns fatores, como aponta 

Celina Souza (2006), vêm contribuindo para ampliar essa visibilidade. São eles: 

primeiro - a adoção de políticas restritivas de gastos que passaram a fazer parte 

em grande medida da agenda de muitos países, em especial, aqueles em 

desenvolvimento. Vale salientar que, a partir dessas políticas, o desenho e a 

execução de políticas públicas, não somente as econômicas como as sociais, 

foram ganhando maior notoriedade. 

Como segundo fator, destaca-se a existência de novas visões sobre o papel 

do governo, que substituíram as políticas Keynesianas do pós-guerra por políticas 

restritivas de gastos; e como terceiro fator, o fato de que,  na maioria dos países 

em desenvolvimento, em especial os da América Latina, ainda não foi possível 

desenvolver coalizões políticas capazes de equacionar, mesmo que minimamente, 

a questão de como propiciar Políticas Públicas com capacidade de impulsionar o 

desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte da 

população.  

Nesse sentido, os fatores mencionados em maior ou menor dimensão 

terminam contribuindo para que as políticas públicas de uma forma geral adquiram 

notoriedade no âmbito social. 

Nessa perspectiva, Souza (2006) é categórica ao afirmar que em se 

tratando de política pública, o ajuste fiscal implicou a adoção de orçamentos 

equilibrados entre receitas e despesas e restrições à intervenção do Estado na 

economia e nas políticas sociais. Realidade que termina impactando no 

desenvolvimento e qualidade das políticas públicas. 

É interessante ressaltar que, enquanto área de conhecimento e disciplina 

acadêmica, as políticas públicas tem sua gênese nos EUA, superando os estudos 

e pesquisas que se concentravam em grande medida na análise sobre Estado e 



suas instituições, como acontecia na Europa. Nesse sentido, se na Europa a 

ênfase recai em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais 

importantes instituições do Estado que é o governo, reconhecido como produtor 

por excelência de políticas públicas, nos EUA, os conhecimentos gerados 

priorizam em maior dimensão os estudos sobre a ação dos governos. (SOUZA, 

2006) 

Definindo o campo de conhecimento das políticas públicas Souza (2006, 

p.3) o referencia como “o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 

colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudança no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente)”. Sendo assim, a formulação de politicas públicas termina se 

constituindo em um estágio em que “os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real”. 

Refletindo sobre as políticas públicas enquanto área de conhecimento, 

Coelho (2011) chama a atenção para a perspectiva da interdisciplinaridade que as 

caracteriza. Ou seja, não se trata mais de um objeto exclusivo da Ciência Política, 

uma vez que se tornou interesse e objeto de diversos campos do conhecimento 

como é o caso da Sociologia, da Economia, da Administração e do Serviço Social. 

Partindo de uma análise conceitual sobre políticas públicas, Souza (2006) 

nos apresenta uma variedade de conceitos, que entre os quais se pode destacar a 

compreensão de que se constituem: um conjunto de ações do governo que irão 

produzir efeitos específicos (LYNN,1980); o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer (DYE, 1984); as decisões e análises sobre políticas públicas implicam 

responder questões como – quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

Coelho (2011), dando ênfase na definição de políticas públicas, traz a tona 

o conceito clássico de Jobert e Muller (1964) que colocam em evidência a questão 

do “Estado em Ação” no sentido da própria intervenção intencional do Estado nas 

esferas da sociedade e do mercado. Sendo assim, a compreensão das políticas 

públicas como Estado em Ação “expressa ainda a compreensão do Estado como 

responsável pela realização de um projeto/plano de governo, em termos de 

definição de ações e programas direcionados a determinados setores da 

sociedade”. (COELHO, 2011, p.74) 

Para reforçar a abrangência e a variedade conceitual que gira em torno das 



políticas públicas, Coelho (2011) lança mão da definição de Cavalcanti (2006, 

p.26), ao concebê-las como “um curso de ação ou inação, escolhido por 

autoridades públicas, expresso no corpo das leis, regulamentos, decisões e ações 

do governo”. Como exemplo, podem-se citar as políticas públicas voltadas às 

pessoas com deficiência, que têm como arcabouço legal um conjunto de leis e 

regulamentos que se constituem como diretrizes norteadoras para as ações que 

giram em torno da inclusão social desse segmento. 

Acresce a essas definições a concepção de Costa (2010 apud COELHO 

2011), afirmando que as políticas públicas podem e devem, em diversos âmbitos 

da vida social, ser pensadas como ações públicas que visam possibilitar a 

expansão das liberdades e capacidades dos indivíduos. De modo que essas 

políticas, especialmente as de corte social, tenham como finalidade a 

desconstrução de restrições produzidas pelas sociedades de mercado e a sua 

avaliação; e como horizonte, verificar em que medida contribuem para expandir as 

capacidades e liberdade dos indivíduos, seus usuários. 

Inseridas nesse contexto, encontram-se as políticas públicas direcionadas 

às pessoas com deficiência, que têm como principal papel promover a inserção 

desses indivíduos na sociedade, de forma digna, efetiva e permanente. Essas 

políticas configuram-se como estratégias para o enfrentamento do grave quadro 

de exclusão social a que foram e ainda continuam sendo submetidas às pessoas 

com deficiência. Nesse sentido, um dos maiores desafios dessas políticas é ter a 

capacidade de emancipar esses indivíduos, conferindo-lhe liberdade, autonomia 

para uma vida em sociedade e a oportunidade para usufruirem de uma inserção 

digna. 

 Retomando as aferições de Souza (2006) no que concerne às definições e 

modelos analíticos sobre políticas públicas, registram-se, a partir da perspectiva 

da autora, as seguintes sintetizações que se podem inferir sobre esta tão vasta e 

heterogênea categoria: 

 

 A política Pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer 

e o que, de fato faz; 

 A Política Pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora 

seja materializada através dos governos, e não necessariamente se 

restringe a participantes formais, já que os informais são também 



importantes; 

 A Política Pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 

 A Política Pública é uma ação intencional com objetivos a serem 

alcançados. 

 A Política Pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política 

de longo prazo. (SOUZA, 2006, p.7) 

 

Diante do exposto, percebe-se claramente a existência de uma abrangência 

e variabilidadedade conceitual que gira em torno das políticas públicas. 

Corroborando com a visão de Coelho (2011), compreende-se que o que demarca 

as diferenças são os aspectos sobre os quais se dá maior evidência no estudo ou 

avaliação e o referencial em que se ancoram, e, nesse sentido, evidenciam-se as 

semelhanças em torno da definição das ações do Estado/governos. 

No tocante às políticas sociais públicas, compreendidas como subáreas das 

políticas públicas, também enveredam por uma diversidade conceitual. Para 

Coelho (2011), essas políticas não possuem uma definição universalmente aceita. 

Transitam em torno de sua definição as questões referentes à descrição de 

experiências práticas e variáveis, que se completam e complementam-se, as 

explicações ideológicas, que oferecem enunciados conflitantes e as possibilidades 

de agrupar abordagens diversas de diferentes modos. 

Faleiros (2007, p. 45), um dos grandes estudiosos da política social, 

enfatiza que essas políticas conduzidas pelo Estado capitalista representam o 

resultado da relação e do complexo “desenvolvimento das forças produtivas e das 

forças sociais. Elas são o resultado da luta de classes e, ao mesmo tempo, 

contribuem para a reprodução das classes sociais”. (FALEIROS, 2007, p. 46) Para 

o autor, o exame da política social “implica, assim, metodologicamente a 

consideração do movimento do capital e, ao mesmo tempo, dos movimentos 

sociais concretos que o “obrigam” a cuidar da saúde e da duração da vida do 

trabalhador” (FALEIROS, 2007, p. 59). E é nesse contexto que as políticas sociais 

se materializam a partir das seguintes medidas: “assistência, previdência social, 

prestação de serviço, proteção jurídica, e construção de equipamentos sociais e 

subsídios” (FALEIROS, 2007, p. 60). 

Nessa mesma direção analítica, temos a visão de Pereira (2011, p.166), ao 

compreender a política social como produto da relação dialeticamente contraditória 



entre estrutura e história e, portanto, de relações simultaneamente antagônicas e 

recíprocas – entre capital e trabalho, Estado e sociedade e princípios da liberdade 

e da igualdade que regem os direitos de cidadania. A política social se apresenta 

como um conceito complexo que não condiz com a ideia pragmática de mera 

provisão ou alocação de decisões tomadas pelo Estado e aplicadas verticalmente 

na sociedade, como defendem as teorias funcionalistas. Diante disso, a autora 

defende a ideia de que: 

 

[...] a política social jamais poderá ser compreendida como um processo 

linear, de conotação exclusivamente positiva ou negativa, ou a serviço 
exclusivo dessa ou daquela classe. Na realidade, ela tem se mostrado 
simultaneamente positiva e negativa e beneficiado interesses contrário de 
acordo com a correlação de forças prevalecente. É isso que torna a política 
social dialeticamente contraditória. E é essa contradição que permite à 
classe trabalhadora e aos pobres em geral também utilizá-la a seu favor. 
 

 
 

Nesse sentido, Pereira (2011) conclui que, apesar da política social estar 

relacionada a diversos conteúdos políticos, ela possui uma identidade própria. Ou 

seja, refere-se a uma política de ação que visa, através de esforços organizados e 

pactuados, atender a um conjunto de necessidades sociais em que sua resolução 

ultrapassa a iniciativa privada, individual e espontânea, e que, por sua vez requer 

deliberada decisão coletiva; que é regida por princípios de justiça social, que 

devem ser amparados por leis impessoais e objetivas garantidoras de direitos. 

Castro (2011), analisando as políticas sociais em um sentido mais amplo, 

afirma que estas buscam: proteger os cidadãos mediante a segurança social que 

tem como ideia a solidariedade entre os indivíduos, famílias e grupos em 

determinadas situações de dependência, ou vulnerabilidade, entre as quais se 

evidenciam: (a) incapacidade de ganhar a vida por conta própria, em decorrência 

de fatores externos que independem da vontade individual; (b) vulnerabilidade 

devido ao ciclo vital do ser humano– crianças e idosos; por exemplo – (c) 

situações de risco, como em caso de acidentes, invalidez por acidente etc. — 

realizar a promoção social mediante a geração de oportunidades e de resultados 

para indivíduos e/ou grupos sociais. 

Corroborando com o pensamento de Castro (2011), o presente estudo, 

parte do princípio de que as políticas sociais são compostas por um conjunto de 

ações do Estado, que se materializam em programas, projetos e serviços, com o 



objetivo de atenderem às necessidades e direitos sociais que, por sua vez, afetam 

vários dos componentes das condições básicas de vida da população. 

Nesse sentido, a avaliação de políticas públicas, mais especificamente as 

de caráter social, torna-se relevante quando se discute e se reflete em que medida 

essas políticas contribuem para a garantia dos direitos de seus usuários.  

De acordo com Nogueira (2002, p.142), o processo avaliativo se constitui 

em elemento básico do planejamento e traduz a possibilidade de tomar decisões 

que superem soluções erráticas e não fundamentadas e dessa maneira, eleve-se 

o grau de racionalidade das decisões. Contudo, chama a atenção para processos 

avaliativos, ainda hoje encarados em grande medida como “procedimentos 

burocráticos, custosos, ameaçadores e de caráter administrativo financeiro (a 

famosa prestação de contas)” Numa excelente abordagem, ressalta a 

compreensão de Garcia (2001, p.28) sobre o que seja avaliar:  

Avaliar deriva da valia, que significa valor. Portanto, avaliação corresponde 

ao ato de determinar o valor de alguma coisa. A todo momento, o ser humano 

avalia os elementos da realidade que o cerca. A avaliação é uma operação mental 

que integra o seu próprio pensamento – as avaliações que faz orientam ou 

reorientam sua conduta (NOGUEIRA, apud GARCIA, 2001, p. 28). 

Seguindo essa linha de raciocínio, mas com um enfoque na avaliação de 

políticas públicas, Figueiredo & Figueiredo (1986, p.75) faz a seguinte observação: 

 

 

Avaliar é atribuir valor, determinando o que é bom ou mau. Nesse sentido, 
a avaliação política das políticas públicas implica atribuir valor às suas 
consequências, ao aparato institucional onde as políticas ocorrem e aos 
próprios atos que pretendem modificar seu conteúdo, implicando, portanto, 
a definição de critérios. 

 

 

Na visão de Arretche (2007), a avaliação também é compreendida como um 

julgamento, uma atribuição de valor que implica aprovação ou desaprovação de 

uma política ou programa público, que pressupõe uma determinada concepção de 

justiça de ordem explícita ou implícita. Diante disso, Arretche (2007) faz referência 

a importância da utilização de instrumentos de avaliação e de análise adequados, 

capazes de diferenciar e não se confundem com opções pessoais do analista. 

Por outro lado, a supracitada autora chama a atenção para a distinção da 



avaliação de uma política pública de outras modalidades de avaliação que, por sua 

vez se constitui em avaliação política e análise de políticas públicas.  

A avaliação política “diz respeito aos princípios, critérios e diretrizes que 

fundamentam a decisão sobre a realização de determinado programa; tem um 

cunho mais valorativo e abriga uma concepção de justiça, que pode ser ou não 

explicitada”. (FIGUEIREDO;FIGUEIREDO, 1986) A avaliação política, nessa 

perspectiva, segundo Arretche (2001), prescinde do exame da operacionalidade 

concreta ou da implementação do programa sob análise. Nesse sentido, a 

avalição política “examina os pressupostos e fundamentos políticos de um 

determinado curso da ação pública, independentemente de sua engenharia 

institucional e de seus resultados prováveis”. (ARRETCHE, 2001, p.30) 

Com relação a análise de políticas públicas, Arrethe (2007) compreende 

como o exame da engenharia institucional, levando em consideração os traços 

constitutivos dos programas. Com a finalidade de tornar sua definição mais 

compreensível, toma como exemplo a política nacional de saúde. Ressalta que as 

possibilidades de desenho institucional dessa política são as mais diversas, 

quando se levam em consideração as formas de relação entre o setor público e o 

setor privado, suas formas de financiamento, suas modalidades de prestação de 

serviço, entre outros aspectos. Argumenta que, a análise de políticas públicas 

“busca reconstituir essas diversas características, de forma a apreendê-las em um 

todo coerente e compreensível. Ou melhor dizendo, para dar sentido e 

entendimento ao caráter errático da ação pública”. (ARRETCHE, 2007, p.30). 

Acrescenta que “ainda que a análise de uma dada política pública possa atribuir a 

um determinado desenho institucional alguns resultados possíveis, somente a 

avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre um 

programa x e um resultado y.” (ARRETCHE, 2007, p. 31) 

Em se tratando de avalição de políticas públicas, a literatura especializada 

no assunto referencia algumas distinções clássicas no que concerne aos tipos e 

critérios de avaliação, quais sejam: eficácia, eficiência e efetividade. 

Com relação aos tipos de avaliação, temos as discussões de Figueiredo & 

Figueiredo (1986), ao enfatizar a avaliação de processo e avaliação de impacto. 

Para os citados autores, a avaliação de processo está relacionada à 

aferição da eficácia. Dito de outra forma, visa verificar se o programa está sendo 

ou foi implementado de acordo com as diretrizes concebidas para a sua execução, 



bem como se seu produto atingiu ou atingirá as metas desejadas. Com relação à 

avaliação de impactos, está relacionada aos efeitos do programa sobre a 

população que se pretende atingir. E nesse contexto, procura-se estabelecer uma 

relação de causalidade entre e política implementada e as alterações nas 

condições sociais.  

Parafraseando os citados autores, Coelho (2011, p.95) enfatiza que a 

avaliação de processo realiza-se por meio da pesquisa a partir de vários aspectos: 

 

da avaliação de metas em termos de eficácia objetiva, ou seja, a 
identificação se as metas foram cumpridas ou não; da avaliação de meios, 
realizada a partir da verificação da eficácia funcional, administrativa e 
contábil, que consiste na utilização, às vezes simultânea, dos critérios 
elencados como forma de aferir a condução da política ou programas em 
termos moral (auditoria na implementação para identificação da eficácia 
administrativa ou contábil, ou seja, o bom uso dos meios e recursos) ou 
instrumental (verificar se os meios e estratégias definidos estão sendo 
empregados, conforme estabelecido); avaliação de custo benefício que 
visa, por sua vez, estabelecer a relação ótima entre os custos de 
implementação de uma política e os benefícios derivados de seus 
resultados. 

 
 
 

Percebe-se que, nesse tipo de avaliação, o objetivo maior é captar 

informações relevantes no que diz respeito a um determinado programa ou 

projeto, a fim de que seus gestores possam implementar mudanças caso sejam 

necessárias numa perspectiva de melhoria ainda durante o período de 

implementação. 

Em se tratando de avaliação de impactos, e ainda tomando por base as 

aferições de Figueiredo & Figueiredo, Coelho (2011) chama a atenção para o fato 

de que, nesse tipo específico de avaliação, os esforços são canalizados para 

avaliar as políticas públicas efetivadas com pretensões de mudanças nas 

condições sociais. Ou seja, busca-se demonstrar a relação causal entre o 

programa ou política realizados e as mudanças constatadas a partir de sua 

materialização. Dessa forma, “o sucesso ou fracasso de uma política que está 

sendo avaliada pode ser aferido a partir dos impactos causados, considerando a 

efetividade objetiva, subjetiva e substantiva”. (COELHO, 2011, p.95) 

Contribuindo para o debate que envolve a avaliação de políticas públicas, 

mas apresentando uma nova tipologia, temos as aferições de Cohen (1993), 

quando sinaliza a avaliação ex-ante e ex-post. A primeira precede a implantação 



da política pública, e a segunda realiza-se a partir da implementação desta ou 

parte desta. Na visão de Cohen (1993, p.108), a avaliação ex-ante é realizada ao 

iniciar o projeto, “antecipando fatores considerados no processo decisório. A 

segunda ocorre quando o projeto já está em execução, ou já está concluído, e as 

decisões são adotadas tendo como base os resultados efetivamente alcançados”. 

Nesse sentido, pode-se considerar que a avaliação ex-ante é realizada antes de o 

projeto ser implementado e executado, ao passo que a avaliação ex-post é 

realizada durante a implementação e gestão dos projetos. 

Para Nogueira (2002), a finalidade da avalição ex-ante é contribuir na 

racionalidade do processo de decisão quanto à execução ou não do projeto, sendo 

sua utilização realizada, não somente na análise custo-beneficio, como na análise 

custo-efetividade. Já a avaliação ex-post encontra-se relacionada em “um juízo de 

valor em relação aos resultados finais da ação desenvolvida e sua capacidade de 

provocar uma alteração na situação identificada incialmente.” (NOGUEIRA, 2002, 

p.146) 

Em seu artigo intitulado Tendências no estudo sobre avaliação, mais 

particularmente sobre as tendências de avaliação de políticas sociais, Arretche 

(2007) faz uma discussão acerca dos conceitos de eficácia, eficiência e 

efetividade. 

Tomando por base as inferências de Figueiredo & Figueiredo (1986) sobre 

a avaliação de eficácia, Arretche (2007, p.34) utiliza o seguinte conceito: “entende-

se a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado 

programa e seus resultados efetivos”. 

Nessa mesma direção, temos a visão de Nogueira (2002, p.145), ao 

enfatizar que esse tipo de avaliação visa “apreciar em que medida as ações e 

instrumentos utilizados são coerentes com as propostas e com o que vem sendo 

alcançado em relação aos objetivos previstos”. Dito de outra forma, trata-se de 

averiguar se as propostas são suficientes ou adequadas à relação entre fins e 

meios conforme do programado. 

Analisando esse tipo de avaliação, Oliveira (1988, p.7) faz menção aos 

seguintes aspectos:  

Por ser a menos custosa e a mais factível, a avaliação de eficácia é a mais 
adotada pelos avaliadores. Pode-se estabelecer, nesse caso, uma 
equação entre metas anunciadas por um programa e, com base nas 
informações disponíveis, relacioná-las às metas alcançadas. Da mesma 



forma, é possível avaliar a relação entre os instrumentos previstos para a 
implementação de uma política e aqueles efetivamente empregados. 

  

 

 Corroborando com as ideias do supracitado autor, Arretche (2007) também 

referencia ser esse tipo de avalição a mais usual nas avaliações de políticas 

públicas, uma vez se tratar de um tipo de avaliação mais factível e a menos 

custosa de ser realizada. Nela, o avaliador estabelece uma equação entre as 

metas que são pontuadas pelo programa e, a partir das informações disponíveis, 

faz uma relação com as metas alcançadas e por fim, conclui pelo êxito ou pelo 

fracasso do programa. Contudo, a autora chama a atenção para a dificuldade de 

se obterem informações confiáveis. 

 Com relação à avaliação de eficiência, esta encontra-se relacionada em 

grande medida à questão dos custos empreendidos na materialização de uma 

dada política pública. Figueiredo & Figueiredo (1986) a consideram como a 

avaliação da relação entre o esforço empregado na implementação de uma dada 

política e os resultados alcançados. 

 Fagundes e Moura (2009), retomando as reflexões de Baptista (2000), 

enfatizam que, na avaliação de eficiência, é dada ênfase à questão dos menores 

custos na utilização dos recursos. Argumenta que esse tipo de avaliação é 

pertinente, visto o desperdício dos recursos financeiros que ocorrem no cenário 

brasileiro. Muitas vezes, esses desperdícios acontecem pela falta de um 

diagnóstico preciso da realidade, onde as questões sociais muitas vezes são 

relegadas a um segundo plano. Nessa mesma linha de raciocínio, temos a visão 

de Arrethe (2007) quando afirma que, em decorrência da escassez dos recursos 

públicos, surge a necessidade de uma maior racionalização dos gastos. 

Complementa que paralelamente a essa escassez, o contexto social brasileiro 

apresenta universos populacionais em grandes proporções, que necessitam ser 

cobertos pelos programas sociais. 

 A avaliação de efetividade diz respeito à questão da relação da execução e 

do impacto que um dado programa provoca junto ao seu público alvo. De acordo 

com Arretche (2007, p.32), trata-se do: 

 

Exame da relação entre implementação de um determinado programa e/ou 
resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva 
mudança nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas 



pelo programa sob avaliação.  

  

 

 De acordo com Baptista (2000, p.32), a avaliação de efetividade questiona a 

proposta, os objetivos e a ação desenvolvida, não em termos de sua capacidade 

de execução, mas em termos de sua capacidade de dar respostas ao desafio 

posto pela realidade por inteiro (cobertura), no limite do âmbito da intervenção da 

ação planejada. 

 Do ponto de vista metodológico, Arretche (2007) é emblemática ao 

mencionar que nesse tipo especifico de avaliação, a maior dificuldade vivenciada 

reside na distinção entre produtos e resultados. Produtos, dizem respeito à 

eficácia da política em termos de atendimento de suas metas em determinado 

tempo. Já resultados, dizem respeito a mudanças efetivas esperadas e realizadas 

em determinado tempo pela politica ou programa avaliado. Nesse sentido, a 

autora ressalta que a principal dificuldade está em demonstrar que os resultados 

encontrados, sejam com relação ao sucesso ou fracasso, estão casualmente 

relacionados aos produtos oferecidos por uma dada política pública. Realidade 

que torna os estudos sobre efetividade difíceis de serem executados. 

 Coelho (2011), citando Draibe (2001), assegura que o conceito de 

efetividade refere-se a relação entre objetivos e metas, de um lado, e impactos de 

efeito de outro. De modo que a efetividade de uma política ou programa é medida 

pelas quantidades e níveis de qualidade com que realiza seus objetivos 

específicos; isto é, as alterações que se pretende provocar na realidade na qual o 

programa incide. 

 Neste estudo, a efetividade está relacionada ao nível de qualidade dos 

serviços que o Centro de Reabilitação de Adultos/CRA/RN direciona a seus 

pacientes e que, por sua vez, repercute na dimensão dos impactos e/ou resultados 

que a reabilitação acarreta para suas vidas.  

 As discussões até então empreendidas giraram em torno das análises 

conceituais e reflexivas concernentes às políticas públicas, às políticas públicas de 

caráter social e à avaliação de políticas públicas com suas heterogeneidades e 

especificidades. Sem a pretensão de esgotar a complexidade das distintas 

abordagens relacionadas, sobretudo a avaliação de políticas públicas, conforme já 

mencionado, procurou-se construir um arsenal teórico que pudesse dar suporte a 



presente proposta de avaliação, no tocante à efetividade dos serviços oferecidos 

as pessoas com deficiência física do Centro de Reabilitação de Adultos da cidade 

de Natal/RN. Aspecto que sequencialmente será delineado no próximo item deste 

estudo. 

 

2.2 DIREITO À SAÚDE E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 A política de saúde enquanto construção histórica ganha significado e 

relevo na medida em que passa a ser refletida no interior do movimento das 

sociedades nas quais se encontra inserida. 

 No Brasil, as primeiras iniciativas no campo da saúde emergem no século 

XVIII, com uma assistência médica pautada em ações filantrópicas. No século XIX, 

presenciam-se algumas iniciativas no campo da saúde pública, com a realização 

de campanhas limitadas (BRAVO, 2007). Já no século XX, a questão da saúde 

vem à tona no contexto das reivindicações do nascente movimento operário, que 

tem como cenário um país marcado por uma economia capitalista, exportadora e 

cafeeira, demarcando a emergência do trabalho assalariado9. 

 Conforme Bravo (2007), a saúde pública, na década de 1920, adquire 

novos contornos na medida em que ocorre uma extensão dos seus serviços por 

todo o país. A Reforma Carlos Chagas, ocorrida em 1923, tenta ampliar o 

atendimento à saúde por parte do poder central, constituindo uma das estratégias 

da União para ampliação do poder nacional no interior da crise política em curso, 

sinalizada pelos tenentes, a partir de 1922. 

 A criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões – CAP’s, em 1923, 

conhecida como a Lei Eloy Chaves, financiadas pela União, empresas 

empregadoras e empregados representa o “embrião do esquema previdenciário 

brasileiro”. (BRAVO, 2007, p. 90). Parafraseando Cohn (2006), trata-se de um 

período em que tem início a primeira grande dicotomia em torno da saúde em 

nosso país. Ou seja, um enfoque de caráter curativo frente a um enfoque de 

                                                
9
 De acordo com Polignano, enquanto a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 

agroexportadora, acentuada na monocultura cafeeira, o que se exigia do sistema de saúde era, sobretudo, uma 

política de saneamento destinada aos espaços de circulação das mercadorias exportáveis e a erradicação ou 

controle das doenças que poderiam prejudicar a exportação. Por essa razão, desde o final do século passado até o 

início dos anos 60, predominou o modelo de sanitarismo campanhista. Disponível em 
<htp://www.edu.br/professor/yjamal/epidemiologia > Acesso em 15 de abril de 2011. 
 



caráter preventivo. Isso porque os preceitos da saúde pública “respondiam às 

medidas de caráter coletivo, em particular as campanhas sanitárias – combate à 

febre amarela e à varíola, por exemplo – que tanta celeuma provoca desde o início 

do século” (ibidem).  

No que diz respeito às classes assalariadas urbanas que até então eram 

assistidas por instituições filantrópicas, passam a ser destinados serviços de 

atenção médica individual materializadas pelas CAP’s. Para Cohn (2007a, p. 15):  

 

Institui-se assim, uma divisão de responsabilidades relativas ao setor na 
qual ao Estado ficam reservadas as medidas coletivas de saúde, 
particularmente as de controle daquelas endemias que se configuram 
como sério obstáculo para o florescimento das atividades 
agroexportadoras. E, enquanto os recursos para tais medidas têm origem 
na arrecadação orçamentária, a assistência médica individual, sob a 
responsabilidade do seguro social em sua quase totalidade, é financiada 
por recursos advindos das contribuições. 
 
 
 

   Diante do exposto, fica claro que cabe ao Estado assumir a 

responsabilidade de promover o controle das endemias, ao passo que a 

assistência médica individual é patrocinada pelo seguro social, configurando a 

saúde, não como um direito do cidadão e nem dever do Estado, mas como um 

serviço que, para se ter acesso, é necessário contribuir.  

A década de 1930, palco de grandes transformações no cenário brasileiro, 

apresenta um quadro de acontecimentos marcantes como: o incentivo por parte do 

Estado à industrialização, à redefinição do papel do Estado, à criação do Sistema 

de Proteção Social Brasileiro e o surgimento das políticas sociais no 

enfrentamento das questões sociais. No âmbito da saúde, a sua organização se 

constituiu a partir de dois enfoques – o da saúde pública e o da medicina 

previdenciária. A primeira se sustenta até meados da década de 1960, com a 

criação de medidas sanitárias para atender às necessidades mínimas da 

população. De acordo com Bravo (2007, p.91), “o subsetor da medicina 

previdenciária só virá sobrepujar o da saúde pública a partir de 1966”. 

 Do período de 1930 a 1940, as principais medidas adotadas no contexto da 

saúde pública foram: 

 

- Ênfase nas campanhas sanitárias;  
- Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados de fraco poder 
político e econômico, em 1937, pelo Departamento Nacional de Saúde; 



- Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 1937, em 
decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as cidades; 
- Criação de serviços de combate às endemias (Serviço Nacional de Febre 
Amarela, 1937; Serviço de Malária do Nordeste, 1939; Serviço de Malária da 
Baixada Fluminense, 1940, financiados, os dois primeiros, pela Fundação 
Rockefeller – de origem norte-americana); 
- Reorganização do Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que incorporou 
vários serviços de combate ás endemias e assumiu o controle da formação de 
técnicos em saúde pública. (BRAVO apud BRAGA; PAULA, 2007, p.91) 

 
 
 

 Percebe-se, pois, que a política de saúde adotada no período supracitado 

dispunha de um conjunto de ações em que o combate às endemias através de 

campanhas sanitárias constituía-se na prioridade do governo brasileiro. Nesse 

período, registram-se grandes surtos epidêmicos, que já eram uma realidade 

vivenciada no país, mas que se intensifica em virtude, sobretudo, da ausência de 

uma infra-estrutura sanitária.    

A partir de 1933 a 1938, as CAP’s são unificadas, passando a fazer parte 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs que, por sua vez, passam a 

contemplar trabalhadores por categorias profissionais, quais sejam: o IAPM (dos 

marítimos em 1933); o IAPC (dos comerciários em 1934); o IAPB (dos bancários 

também em 1934); o IAPI (dos industriários em 1936) e o IAPETEC (dos 

trabalhadores em transportes e cargas em 1938). 

 Fleury (2006), analisando o desenvolvimento da política de saúde no Brasil 

no período, assevera que é necessário considerar que, de fato, no regime 

populista houve uma crescente politização das relações sociais e, nesse processo, 

o mecanismo institucional previdenciário foi fundamental na cooptação de frações 

dos trabalhadores ao projeto estatal, ao mesmo tempo em que se configurava 

como um eficiente canal de escoamento da demanda política e social desses 

grupos. Acrescenta que o resultado desse processo foi a criação e consolidação 

de sistemas previdenciários fragmentados, iníquos e pouco abrangentes, mas que, 

de qualquer forma, representam um avanço significativo nas condições de vida da 

população trabalhadora coberta pelo sistema. 

 Fazendo uma retrospectiva sobre a Política Nacional de Saúde que se 

desenvolvia desde a década de 1930 e se consolidava no período de 1945 a 1950, 

Bravo é emblemática ao enfatizar que, não foi notória a eliminação do quadro de 

doenças infecciosas e parasitárias, dadas as elevadas taxas de morbidade, 

mortalidade infantil e mortalidade geral. 



 No que concerne às pessoas com deficiência, o período de 1930 a 1945 é 

marcado pelo atendimento a essa categoria, sobretudo às pessoas com 

deficiência mental. Conforme Mendonça (1995), o Conselho Nacional do Trabalho, 

do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio determinou em 1943 que os 

Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões organizassem serviços de 

reeducação e readaptação de assegurados e aposentados por invalidez. Contudo, 

o atendimento por parte das instituições privadas cresce, concentrando-se na 

assistência especializada ao grupo de pessoas com deficiência mental. 

 Argumenta a citada autora que é somente no final dos anos 1950 que 

outras áreas de deficiência passam a ser alvos de iniciativas públicas e privadas. 

Surgem então os primeiros centros de reabilitação com o objetivo de desenvolver 

a capacidade da pessoa com deficiência para que se torne apto para prover a sua 

própria subsistência. Almeida (2002) aponta para o fato de que a reabilitação que 

ganhou consistência operacional no presente contexto passou a ser orientada de 

forma prática e ideológica sob a égide das concepções médicas, no que se refere 

a incapacidades e à reabilitação física. E é nesse cenário que surge a implantação 

do Centro de Demonstração de Técnicas de Reabilitação da OMS – o Instituto de 

Reabilitação – INAR, instalado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, em 1956. Para Almeida (2002), a configuração do 

INAR apresentava-se em consonância com o modelo de reabilitação vigente nos 

países desenvolvidos economicamente, onde a instituição representaria o lugar 

propício para que o processo de reabilitação ganhasse sustentabilidade. 

 Segundo Figueira (2008, p.72), o projeto de criação do INAR, pelas suas 

características peculiares, preenchia as exigências da Organização das Nações 

Unidas no sentido de proporcionar serviços hospitalares adequados, facilidade de 

ensino, “oportunidade de treinamento vocacional, oportunidade de emprego na 

comunidade para incapacitados físicos treinados convenientemente ser acessível 

a treinamento de médicos e outros profissionais”, sendo extinto em 1968. 

 Ainda na década de 1950, registra-se a Associação Brasileira Beneficente 

de Reabilitação, o Instituto Baiano de Reabilitação, o Hospital Arapiara, o Lar 

Escola São Francisco, o Serviço de Reabilitação do SESI, o Centro de 

Reabilitação Sara Kubitschek e a Associação de Assistência à Criança Defeituosa 

– AACD. (FIGUEIRA, 2008). Mendonça (p.158-159), enfatizando a existência dos 

Centros até então criados, faz as seguintes considerações: 



 
 
Foram criados para atender aos segurados e dependentes (ativos e 
inativos) ... objetivando proporcionar aos portadores de deficiência física, 
mental, e de desajustes profissionais todos os recursos de natureza 
especializada que permitissem o aproveitamento máximo de suas 
potencialidades, visando à recuperação médica, psicológica, social, 
econômica e profissional. Visava o programa tornar todos aqueles que 
tinham possibilidade de produzir algo, aptos a serem úteis a si próprios e à 
sociedade, compensadas as suas deficiências pelo processo de 
reabilitação. 

 

 

Nos anos 1960, um dos marcos de relevância no tocante à atenção à 

pessoa com deficiência, é a inclusão na Lei Orgânica da Previdência Social, da 

prestação da Reabilitação Profissional. Refletindo esse período, Mendonça 

sinaliza a responsabilidade da Superintendência dos Serviços de Reabilitação 

Profissional da Previdência Social criada em 1963, e em 1968 a unificação da 

Previdência, os serviços voltados às pessoas com deficiência permanecerem com 

enfoque na lógica da recuperação da força de trabalho. Ou seja, não havia uma 

preocupação com a assistência ao indivíduo, uma vez que a prioridade era 

atender às necessidades do mercado de trabalho. Nesse período, era o Instituto 

Nacional de Previdência Social que era o responsável pelas concessões dos 

benefícios destinados à categoria em questão. 

Analisando as particularidades que permeiam a década de 1950, Cohn 

(2006) considera que o apogeu do modelo desenvolvimentista, na segunda 

metade dessa década, marca o início de um processo acelerado de 

aprofundamento das dicotomias entre a atenção médica curativa e as medidas 

preventivas de caráter coletivo, acompanhadas da dicotomia entre serviços 

públicos e privados de saúde. Como resultado dessa conjuntura, fortalece-se até a 

década de 1970 esse cenário de dicotomia, numa clara divisão de tarefas e 

clientelas, a partir da segunda metade desse século, a rede pública de serviços de 

saúde passa a assumir crescentemente também a assistência médica individual. 

Numa excelente abordagem, argumenta: 

 

 Dadas, porém, a importância da presença da previdência social nos 
serviços de saúde e sua opção pela compra dos serviços privados – seja 
sob a forma de credenciamento ou sob a forma de convênios – associada 
a um decrescente gasto do orçamento da União com o setor, cristaliza-se 
nessa mesma década o setor privado de prestação de serviços médicos. 
Mais do que cristalizar esse setor floresce e se capitaliza às custas da 



intervenção estatal, não na área propriamente da saúde, mas da 
previdência social. Em contraposição, a rede pública de serviços passa a 
sofrer um acentuado processo de sucateamento, fruto da sua não 
prioridade no interior das políticas de saúde, e destas, no interior das 
diretrizes políticas gerais do país. (COHN, 2006, p.16-17). 

  

 É a partir desse cenário que se evidencia uma seletividade da clientela para 

os serviços de saúde oriundos dos Ministérios da Saúde em 1953 e, o da 

Previdência e Assistência Social em 1974. Com relação ao primeiro, destina-se à 

população formalmente inserida no mercado de trabalho, ao passo que os 

serviços públicos que são vinculados aos Ministérios de Saúde; destinam-se à 

clientela de baixa renda que é excluída do mercado formal de trabalho. 

 No que concerne ao atendimento às pessoas com deficiência, até 1977 o 

INPS era o órgão responsável pela concessão de benefícios. Contudo, a Portaria 

Interministerial nº 477/1977, conforme Mendonça (1995), estabeleceu um conjunto 

de diretrizes básicas para a ação Integrada do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e o Ministério da Previdência e Assistência Social –MPAS no campo do 

atendimento a “excepcionais”, especificando que tal atendimento deveria 

organizar-se de forma integrada, sendo que as ações da assistência médico-

psicosocial e da educação especial se complementariam, a fim de possibilitar o 

atendimento global e continuado das pessoas com deficiência. (MENDONÇA, 

1995) 

 Entre as várias instituições10 que demarcam o período, a LBA assume uma 

posição de destaque no que concerne à assistência à pessoa com deficiência, 

uma vez que passa a “ser incluída em sua política, tendo como diretrizes básicas 

de ação, o diagnóstico, a reabilitação e a concessão de recursos complementares 

ao processo terapêutico (próteses, órteses e medicamentos)” (MENDONÇA, 1995, 

p.158) 

Teixeira (2006), refletindo sobre a política de saúde que se materializa na 

década de 1970, enfatiza algumas tendências que se tornaram predominantes no 

período, quais sejam: a extensão da cobertura previdenciária, de forma a abranger 

                                                
10

 De acordo com Mendonça (1995), a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social em 1978 representou uma tentativa na perspectiva de conferir organicidade à prestação dos 
serviços assistenciais, procurando garantir a integração e otimização dos recursos. Com essa 
finalidade, passam a fazer parte, além do INPS e do INAMPS com atribuições específicas na área de 
seguros sociais a da assistência a saúde, a FUNABEM, prestando assistência ao menor, a LBA com 
assistência social, o DATAPREV e CEME (central de medicamentos) como órgãos de apoio a 
atividades afins. (MENDONÇA, 1995) 



a quase totalidade da população urbana e até mesmo uma parte da população da 

zona rural; a reorientação da política nacional de saúde para uma prática médica 

curativa individual, especializada e sofisticada em detrimento das medidas de 

saúde pública de caráter preventivo e interesse coletivo; o desenvolvimento de um 

padrão de organização de uma prática médica voltada para a lucratividade, o que 

propiciou a mercantilização e o empresariamento da medicina através da alocação 

preferencial de recursos previdenciários para a compra de serviços aos 

prestadores privados, bem como a viabilização de um complexo médico-industrial 

com a crescente expansão da base tecnológica da rede de serviços e do consumo 

de medicamentos. 

 Depreende-se que, dadas as condições objetivas em que se encontravam a 

organização e a administração do sistema de saúde em nosso país no período em 

questão, ao final da década de 1970, o presente modelo demonstrava claramente 

as suas inadequações e incompatibilidades com a realidade sanitária nacional. 

 A década de 1980 (BRAVO, 2007), ao mesmo tempo em que vivenciou o 

processo de democratização política, colocando em xeque o regime ditatorial, 

experimentou uma grande crise econômica que traz seus reflexos até os dias 

atuais.  

No campo da saúde, entram em cena novos sujeitos sociais11 que passam 

a contribuir no rol das discussões acerca das condições de vida da população 

brasileira e das propostas até então apresentadas pelo poder público. As 

discussões giravam em torno de uma substancial mudança no âmbito da saúde.  

Para Ribeiro, Mello e Ferreira (2010, p.45), nesse momento, “criticava-se a 

mercantilização da medicina sob o comando da previdência social e buscava-se a 

universalização do direito à saúde, ampliando esse debate no Brasil”. No dizer de 

Bravo (2007), a saúde deixou de ser interesse apenas dos técnicos para assumir 

uma dimensão política, estando estreitamente vinculada à democracia. 

No marco das discussões travadas entre os sujeitos envolvidos foram 

                                                
11

 Conforme Bravo (2007), entre os profissionais que fizeram parte do contexto, destacam-se, os 
profissionais de saúde representados pelas suas entidades, que ultrapassaram o corporativismo, 
defendendo questões mais gerais, como a melhoria de saúde e o fortalecimento do setor público; o 
movimento sanitário, tendo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) como veículo de 
difusão e ampliação do debate em torno da saúde e democracia e elaboração de propostas; os 
partidos políticos de oposição, que começaram a colocar nos seus programas a temática e 
viabilizaram debates no Congresso para a discussão da política do setor, e os movimentos sociais 
urbanos que realizaram eventos em articulação com outras entidades da sociedade civil. (BRAVO, 
2007, p.95-96) 



priorizadas propostas calcadas na universalização do acesso à saúde; a 

concepção da saúde como direito social e dever do Estado; a reestruturação do 

setor através do Sistema Único de Saúde, visando a um profundo reordenamento 

setorial com um novo olhar no que diz respeito à saúde individual e coletiva; a 

descentralização do processo decisório, abrangendo as esferas estadual e 

municipal, o financiamento efetivo e a democratização do poder local através de 

novos mecanismos de gestão (BRAVO, 2007), os Conselhos gestores no campo 

da saúde, um dos principais avanços democráticos alcançados no nosso país. 

Por outro lado, Amélia Cohn (2006) chama a atenção para o fato de que os 

princípios articuladores inerentes ao movimento, principalmente aqueles que 

envolvem a constituição do Sistema Único de Saúde, a universalização e a 

equidade do direito à saúde, foram formulados na segunda metade da década de 

1970. Contudo, é na década de 1980 que eles vão ganhando consistência e se 

aperfeiçoando em medidas concretas, resultantes das correlações de forças entre 

os setores progressistas que se articulam em torno das teses reformistas e dos 

conservadores. Como exemplo, citam-se as Ações Integradas de Saúde – AIS 

com seus primeiros convênios assinalados com os Estados em 1983, os Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde – SUDS com seus primeiros convênios 

firmados em 1987 e o texto constitucional promulgado em outubro de 1988. 

O acontecimento marcante que consolidou a complexidade das discussões 

envolvendo a saúde no Brasil foi a realização da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em Brasília em 1986. Foi convocada pelo então presidente da 

República, via decreto de 23 de julho de 1985 e sendo transferida para março de 

1986. As temáticas centrais discutidas foram: I – A saúde como direito inerente à 

personalidade e à cidadania; II – Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, 

em consonância com os princípios de integração orgânico-institucional, 

descentralização, universalização e participação, redefinindo, pois, os papeis 

institucionais das unidades públicas (União, Estados, Municípios e Territórios e, III 

– Financiamento setorial. 

 Outro aspecto que merece destaque, produto das discussões da VIII 

Conferência, foi o novo conceito de saúde. Esta, em seu sentido mais amplo 

passou a ser considerada: 

 

[...] como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 



renda, meio ambiente, trabalho, transporte emprego, lazer , liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso a serviço de saúde. É assim, antes de 
tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um 
conceito abstrato. Define-se no conceito histórico de determinada 
sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser 
conquistada pela população em suas lutas cotidianas. (Relatório final da 
VIII Conferência Nacional de Saúde, Anais, 1987, 382) 
 

 

Essa nova perspectiva que gira em torno da saúde, a partir da citada 

conferência, serviu de base para as negociações na Assembleia Nacional 

Constituinte em 1988, momento em que, pela primeira vez, uma Constituição 

Brasileira aprovou uma seção sobre a Saúde, incorporando de forma expressiva 

as reivindicações oriundas da Reforma Sanitária e do SUS. 

Entretanto, como lembram Teixeira e Mendonça (2006), no contexto da 

elaboração da Constituição de 1988, enfrentaram-se os interesses presentes no 

setor da saúde, representados, sobretudo, pelos grupos ligados ao setor 

empresarial (nacional e multinacional) com suas representações, bem como as 

novas propostas renovadoras que se fizeram presentes na Plenária das Entidades 

de Saúde em torno da defesa de uma emenda popular. Segundo os autores, a 

eficácia dessa Plenária conseguiu assegurar que o novo texto constitucional 

“atendesse uma boa parte das reivindicações do Movimento Sanitário, em prejuízo 

dos interesses do setor hospitalar, mas sem modificar a situação da indústria 

farmacêutica”. (TEIXEIRA; MENDONÇA, 2006, p.218). Sendo assim, a partir 

desse contexto de reivindicações e lutas, foi garantido o desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde com seus serviços e práticas de caráter público voltados 

a toda a população sem distinção. 

Bravo, citando Teixeira (1989, p.50-1), sistematiza os principais pontos 

aprovadas na Constituição de 1988, quais sejam: 

 

- O direito universal à saúde e o dever do Estado, acabando com discriminações 
existentes entre segurado/não segurado, rural/urbano; 
- As ações e serviços de saúde passaram a ser considerados de relevância 
pública, cabendo ao poder público a sua regulamentação, fiscalização e controle; 
- A constituição do Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos 
em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de atendimento 
integral, com a participação da comunidade; 
- A participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser complementar, 
preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo vedada a destinação de 
recursos públicos para subvenção a instituições com fins lucrativos. Os contratos 
com entidades prestadoras de serviços far-se-ão mediante contrato de direito 
público, garantindo ao Estado o poder de intervir nas entidades que não estiverem 
seguindo os termos contratuais; 



- A proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 
 

A Carta Magna, no seu capítulo VIII, da Ordem Social, e no artigo 196 

define a saúde como: “direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Já no artigo 198, no que diz respeito ao SUS, 

encontra-se expresso: “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes”: (BRASIL, 1988) 

 

I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo de serviços assistenciais; 

III – Participação da comunidade; 

Parágrafo Único – o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos 

do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

 Fazendo um balanço das conquistas alcançadas no âmbito da saúde no 

período, Polignano (2011, p.22) é emblemático ao considerar que o texto 

consolidado na Constituição de 1988 demonstra de forma clara que a concepção 

do SUS estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as 

necessidades da população, procurando resgatar o compromisso com o estado de 

bem-estar, sobretudo no que tange à saúde coletiva como um dos direitos 

inerentes à cidadania. Atesta que “essa visão refletia o momento político pelo qual 

passava a sociedade brasileira, recém saída de uma ditadura militar quando a 

cidadania nunca foi um princípio do governo”.  

E foi exatamente no final da década de 1980, mais especificamente em 

1989, que foi promulgada a Lei 7 853, que defende os direitos das pessoas com 

deficiência com ênfase na sua integração social. Com relação à saúde, entre 

outros aspectos pode-se destacar: o desenvolvimento de programas especiais de 

prevenção de acidentes de trabalho e de trânsito, com tratamento adequado para 

suas vítimas; a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e 



habilitação; a garantia de acesso a pessoas com deficiência aos estabelecimentos 

de saúde públicos e privados; a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 

deficiente grave não internado e o desenvolvimento de programas de saúde 

voltados para as pessoas com deficiência, desenvolvidos com a participação da 

sociedade, na perspectiva da integração social.   

A respectiva lei, no tocante à área de saúde, atribuiu ao setor, entre outros 

aspectos, a responsabilidade pela criação de uma rede de serviços especializados 

em reabilitação e habilitação, iniciando-se, assim, ainda que de forma não 

substancial, a organização das redes municipais de reabilitação. 

 A década de 1990 é marcada pelo redirecionamento do papel do Estado 

sob a influência da política de ajuste neoliberal. Considerando a realidade exposta 

Bravo (2007), assevera que, apesar do texto Constitucional aglutinar avanços 

consideráveis para a saúde, houve um forte ataque por parte do grande capital, 

aliado aos grupos dirigentes.  

Nesse contexto, a proposta da política de saúde que fora construída na 

década de 1980, passa por todo um processo de desconstrução. Nas palavras da 

autora, a saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a 

sociedade civil, responsabilizando essa sociedade por assumir os custos da crise. 

Insere-se nesse cenário a refilantropização como uma das manifestações 

realçadas com a utilização de agentes comunitários e cuidadores para realizarem 

atividades profissionais, com o objetivo de reduzir custos. 

 Ribeiro (2010), analisando a década de 1990, considera-a como a era do 

assistencialismo. No tocante aos serviços de reabilitação, argumenta que, apesar 

dos estados implantarem serviços públicos em reabilitação, boa parte da 

assistência aconteceu em instituições filantrópicas financiadas por recursos 

públicos. 

No âmbito do SUS, apesar das declarações oficiais de adesão ao sistema, 

verifica-se o descumprimento com relação aos dispositivos legais e constitucionais 

aliado a uma omissão por parte do governo federal no que se refere à 

regulamentação e fiscalização das ações de saúde em geral.  (BRAVO, 2007)  

 Entre os aspectos que obstaculizam o avanço do SUS elencados por Bravo 

(2007, p.101), podem-se considerar o desrespeito ao princípio da equidade na 

alocação dos recursos públicos pela falta de unificação dos orçamentos nas 

esferas federal, estaduais e municipais e o afastamento do princípio da 



integralidade. Enfatiza que:  

 

[...] o projeto saúde, articulado ao mercado, ou a reatualização do modelo 
médico assistencial privatista está pautada na Política de Ajuste, que tem 
como principais tendências a contenção dos gastos com a racionalização 
da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do poder 
central. A tarefa do Estado, nesse projeto, consiste em garantir um mínimo 
aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos 
que têm acesso ao mercado. 

  

 

 Dessa forma, o SUS, enquanto um dos maiores projetos públicos de 

inclusão social no Brasil, não avançou o suficiente para garantir a saúde como um 

direito de todos e dever do Estado. Trata-se de uma proposta inconclusa em que, 

os princípios – universalidade, equidade, integralidade - tão caros à perspectiva da 

reforma sanitária perdem a sua consistência e operacionalidade. Como bem atesta 

Polignano (2011, p.24), a implantação do SUS não tem se apresentado de forma 

uniforme em todos os estados e municípios do país. E para que isso ocorra é 

“necessário, uma grande disponibilidade de recursos financeiros, de pessoal 

qualificado e de uma efetiva política em nível federal, estadual e municipal para 

viabilizar o sistema”   

A saúde, infelizmente, ainda não se constitui como prioridade do governo 

brasileiro. Conforme Ribeiro (2010), embora muitos municípios tenham avançado 

no sentido de garantir o direito universal e integral à saúde, essa ainda não é a 

realidade de todo o nosso país, uma vez que alguns municípios têm encontrado 

dificuldades na implementação das propostas, repercutindo de forma negativa 

sobre a saúde da população. 

Em consonância com os princípios e diretrizes democráticas propostos pelo 

SUS, a partir da aprovação da Constituição de 1988, os direitos das pessoas com 

deficiência, e mais precisamente, o direito à saúde, emergem como uma conquista 

para uma categoria social que historicamente foi alvo de uma estrutura 

organizacional pautada em ações filantrópicas, beneméritas e assistencialistas. 

Com o SUS ancorado sob a perspectiva da universalidade e integralidade, o 

Ministério da Saúde, respaldado por um aparato legal, sistematiza uma série de 

orientações que culminam com a perspectiva da inclusão da atenção à saúde da 

pessoa com deficiência, organizada através de um modelo de caráter assistencial 

que prioriza ações de promoção à saúde, de reabilitação e inclusão social.  



No item subsequente, será apresentada uma sistematização de idéias 

concernentes ao modelo de reabilitação física que vem sendo viabilizado no 

contexto do SUS. A intenção é mostrar para o leitor os avanços que foram obtidos 

a partir da sua aprovação no que se refere à reabilitação e quais as perspectivas 

que, sustentam o seu processo de amadurecimento. Parte-se do pressuposto de 

que, assim como o SUS é uma proposta nova em fase de maturação, a 

reabilitação enquanto uma das práticas especializadas dos serviços de saúde 

também encontra-se em desenvolvimento. 

 

2.3 A REABILITAÇÃO FÍSICA NO SUS: AVANÇOS E PERSPECTIVAS 

 

As reflexões que foram tecidas neste estudo sobre o desenvolvimento das 

políticas de saúde no contexto brasileiro, tomando como base uma literatura 

especializada no assunto, deixaram-se evidente que os serviços e práticas em 

saúde que foram surgindo ao longo do processo histórico gravitaram entre 

medidas de caráter campanhista, mercadológico, universal e democrático. 

 Como resultado de um amplo processo de lutas políticas, a saúde passa a 

ser um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as devidas 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. (SUS, 1990) E é nesse contexto 

que a atenção à saúde alcança as pessoas com deficiência, sendo analisada e 

planejada como uma política pública. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência- PNSPD publicada 

em 05 de junho de 2002, assume como propósito reabilitar as pessoas com 

deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano – de modo a 

contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social – e 

proteger a saúde desse segmento populacional, como também a prevenção dos 

agravos que determinam o aparecimento das deficiências. Para tanto, ressalta-se 

a necessidade da articulação dos diversos setores do governo, aliada à 

participação da sociedade. Acresce ainda a importância da criação de ambientes 

favoráveis à saúde do segmento em questão, bem como a adoção de hábitos e 

estilos saudáveis, tanto por parte das pessoas com deficiência, como das pessoas 

com as quais convivem. (PNSPPD, 2002) 

Para atingir tal propósito, o documento sinaliza um conjunto de diretrizes 

que possam orientar e estruturar as ações no contexto das medidas direcionadas 



às pessoas com deficiência no tocante à saúde. São elas: promoção da qualidade 

de vida das pessoas com deficiência; assistência integral à saúde dessas 

pessoas, com deficiência; prevenção das deficiências; ampliação e fortalecimento 

dos mecanismos de informação; organização e funcionamento dos serviços de 

atenção à pessoa com deficiência e capacitação de recursos humanos. (idem) 

Com relação à promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência 

infere-se que a sua implementação deverá acontecer em consonância com a 

participação da sociedade, estando incluídos setores do governo, organismos 

representativos de diferentes categorias sociais e organizações não 

governamentais, na perspectiva de garantir a igualdade de oportunidades às 

pessoas com deficiência, aspecto que em muito contribui para o fortalecimento da 

inclusão social dessa categoria que, historicamente foi, alvo de medidas 

excludentes.  

No que se refere à assistência integral, parte-se do princípio de que as 

pessoas com deficiência, além de possuírem necessidades de atenção à saúde 

específicas da sua própria deficiência, também, como todo e qualquer cidadão, 

poderão ser acometido de outros agravos no campo da saúde, comuns aos 

demais segmentos, e que, portanto, necessitam de outros tipos de serviços, além 

daqueles peculiares à sua deficiência. 

No tocante à prevenção das deficiências, a política nacional de saúde da 

pessoa com deficiência assevera a indispensável estratégia de caráter preventivo 

que, por sua vez, contribui para a redução da incidência das possíveis deficiências 

e das incapacidades dela decorrentes. Sinaliza que 70% dos casos verificados são 

evitáveis ou atenuáveis com a adoção de medidas apropriadas e oportunas. 

(PNSPPD, 2002) 

A ampliação e o fortalecimento dos mecanismos de informação são uma 

outra diretriz referenciada pelo PNPPD, indicando a relevância da criação de 

fontes de dados que disponibilizem informações que possam vir a contribuir para 

um adequado equacionamento das questões relativas à saúde das pessoas com 

deficiência. 

No que tange à organização e ao funcionamento dos serviços de atenção 

ao segmento citado, enfatiza-se a importância do “desenvolvimento de ações de 

forma descentralizada e participativa, em especial, segundo a diretriz do SUS, 

relativas ao comando único em cada esfera de governo”. (PNSPPD, 2002) 



Salientando-se também que a rede de serviços de saúde direcionada a pessoa 

com deficiência deverá acontecer em interface com outras políticas. 

E por fim, sistematiza a PNSPPD que a capacitação de recursos humanos é 

necessária para o desenvolvimento das ações programadas. Chama a atenção 

para a formação de recursos humanos em reabilitação, que “deverão superar a 

escassez de profissionais com domínio do processo reabilitador e que atuem 

segundo a interdisciplinaridade,” (ibidem). 

Pelo que se pode inferir, as diretrizes apontadas pela Política Nacional de 

Saúde das Pessoas com Deficiência, contemplam as esferas de promoção, da 

organização dos serviços, capacitação dos recursos humanos, prevenção e 

assistência integral à saúde. Contudo, é perceptível que as discussões no que 

concerne à reabilitação assumem uma preponderância no âmbito das reflexões. 

No marco das iniciativas oficiais voltadas à atenção a saúde das pessoas 

com deficiência, com ênfase nas práticas reabilitadoras, registra-se a portaria 

GM/MS nº818, publicada em 2001, que corrobora a defesa da formação de redes 

assistenciais por nível de complexidade (serviços de reabilitação física primária – 

primeiro nível de interferência intermunicipal; serviços de reabilitação física – nível 

intermediário; serviços de referência em medicina física e reabilitação; leitos de 

reabilitação em hospital geral ou especializado12), - voltadas à reabilitação de 
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 De acordo com a portaria GM/MS nº185, constitui-se um Serviço de Reabilitação Física – primeiro 
nível de referência intermunicipal a unidade ambulatorial, devidamente cadastrada no Sistema de 
Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, que disponha de instalações físicas apropriadas, 
equipamentos básicos para reabilitação e recursos humanos com especialização, formação e/ou 
capacitação na área de reabilitação, para atendimentos a pacientes com deficiências físicas que 
requerem cuidados de reabilitação, prevenção de deficiências secundárias e orientação familiar.  
Constitui-se um Serviço de Reabilitação Física – nível intermediário a unidade ambulatorial também 
cadastrada no SAI/SUS, que disponha de serviços especializados para a avaliação e tratamento de 
pessoas com deficiência física. Para tanto, é necessário que possua instalações físicas adequadas, 
equipamentos e equipe multiprofissional para o desenvolvimento de um conjunto de atividades 
individuais e/ou em grupo, acompanhamento médico e funcional e orientação familiar incluindo 
também a prescrição, avaliação adequação, treinamento acompanhamento e dispensarão de órtese, 
prótese e meios auxiliares de locomoção.  
Por Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação constitui-se a unidade ambulatorial 
cadastrada no SAI/SUS que disponha de serviços especializados para o diagnóstico, avaliação e 
tratamento de pessoas com deficiência físicas (motoras e sensoriais). Trata-se de um serviço de 
maior complexidade que necessita de instalações adequadas, equipamentos e equipe 
multiprofissional e multidisciplinar especializada para o atendimento de pacientes que demandam 
cuidados intensivos, constituindo-se na referência de alta complexidade estadual ou regional de 
assistência de pessoas com deficiência física.  
Por fim constitui-se um Leito de Reabilitação em Hospital Geral ou Especializado aquele destinado ao 
atendimento integral a pessoa com deficiência física, que por indicação médica o regime de 
internação for o mais adequado ao paciente, devendo também ser cadastrado no SAI/SUS, 
comportando instalações adequadas, condições técnicas e recursos humanos especializados para a 
realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos e diagnósticos. (Portaria GM/MS nº818 de 2001) 



pessoas com deficiência física no SUS, por intermédio de uma equipe de 

profissionais habilitados.  

Em 2004, entra em vigor a Portaria nº 2 607 que, por sua vez, aprova o 

Plano Nacional de Saúde – PNS. Neste plano são discutidas as metas para o 

incremento da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, ganhando 

ênfase a consolidação das redes estaduais de reabilitação, de forma 

descentralizada e hierarquizada, visando reabilitar a capacidade funcional dessa 

pessoa e contribuir para a sua inclusão em todas as esferas da vida social.  

Por outro lado, é necessário acrescentar que a luta pelo direito à saúde e 

mais particularmente, a atenção à saúde da pessoa com deficiência não é uma 

luta intrinsecamente nacional, mas uma luta de caráter internacional que, de forma 

substantiva, influencia as decisões da nação brasileira no que concerne à inclusão 

das pessoas com deficiência no Brasil. 

O Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, 

desenvolvido pela ONU em 2005, coloca em evidência a igualdade de direitos e 

oportunidades de acesso à atenção integral à saúde das pessoas com deficiência. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que foi 

aprovada em 2006 e ratificada no Brasil em 2008, referencia a questão da saúde 

associada à prevenção, diagnóstico e intervenção sobre a lesão, ao mesmo tempo 

em que estabelece diretrizes para a atenção à saúde, corroborando o 

fortalecimento da inclusão e participação do segmento.  

 Como lembra Pereira (2007), no texto da citada Convenção, a idéia de 

“pessoas com impedimento ... que em interação com diversas barreiras, podem ter 

obstruídas suas condições de participação” revela a deficiência como uma relação 

social, apesar de não negar a existência de impedimento de ordem fisiológica e 

funcional. A deficiência é vinculada à pessoa – “pessoas com impedimento” – 

numa perspectiva de consolidação de uma identidade, bem como de superação do 

estranhamento humano da deficiência. A deficiência aparece recolocada como 

parte da condição humana e, socialmente determinada. (PEREIRA, 2007) 

No artigo 25 da Convenção é feito referência à responsabilidade do Estado 

no que concerne às medidas apropriadas para assegurar as pessoas com 

deficiência o acesso aos serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação. 

De forma mais detalhada enfatiza que os Estados:  

 



a. Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde 
gratuitos ou a custos acessíveis da mesma qualidade, variedade e padrão 
que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual 
e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em 
geral;  
b. Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência 
necessitam especificamente por causa de sua deficiência, inclusive 
diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços projetados para 
reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre 
crianças e idosos; 
c. Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência, o mais 
próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural; 
d. Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com 
deficiência a mesma qualidade de serviços dispensada às demais pessoas 
e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido das 
pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, os Estados Partes 
realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores 
de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de 
saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das 
necessidades das pessoas com deficiência; 
e. Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de 
seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela 
legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e 
justa; e 
f. Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de 
saúde ou de atenção à saúde ou a administração de alimentos sólidos ou 
líquidos por motivo de deficiência. (CONVENÇÃO ..., 2007, p. 29-30). 

 

 

Diante do exposto, as pessoas com deficiência têm direito à saúde e nesse 

sentido o Estado, a maior instância política por excelência, deve garantir 

atendimento de qualidade, em igualdade de condições aos que oferece às demais 

segmentos populacionais, independentemente dos espaços geográficos em que 

se encontram inseridos. São determinações que terminam influenciando 

positivamente a perspectiva do direito à saúde das pessoas com deficiência.  

No Brasil, todo o arcabouço legal instituído a partir da Constituição de 1988, 

que culminou com a aprovação do SUS e de todo um conjunto normativo que lhe é 

inerente, faz referência também ao direito à saúde das pessoas com deficiência e, 

consequentemente, à reabilitação.  

Contudo, o direito à reabilitação, assim como o direito à saúde no SUS, está 

em processo de consolidação. Apesar da aprovação do SUS ter sido um grande 

avanço para o Brasil, configura-se ainda como um modelo permeado de interesses 

antagônicos em relação à sua consolidação, enquanto política pública pautada na 

universalidade, na equidade, na integralidade, na participação da população e no 

dever do Estado.  

Da mesma forma, as práticas reabilitacionais centradas nos dois modelos já 



mencionados – tradicional e de saúde pública – são materializadas em 

conformidade com a representação social que se possui sobre a deficiência, 

aspecto gerador de tensionamentos e conflitos. Esse cenário contribui para o 

surgimento de um campo de disputa em que se confronta a percepção da 

deficiência e, consequentemente, de um modelo de reabilitação a partir de 

enfoques distintos, ou seja, a concepção da deficiência determinada 

biologicamente e a concepção da deficiência determinada socialmente. O primeiro 

enfoque baseia-se no binômio normal/deficiente, em que a deficiência é 

compreendida como um afastamento de um padrão considerado normal, apoiada 

no saber técnico-científico e que é passível de intervenção. De acordo com 

Bartalotti (2006, p.19), nessa perspectiva, encara-se a deficiência como “doença, 

ou como defeito e as diferenças que este indivíduo apresenta em relação a um 

padrão considerado normal são avaliadas como sintomas que precisam ser 

tratados para ser recuperados”.  

Paralelamente a esse enfoque, apresenta-se o modelo social da deficiência, 

reconhecendo-a como produto da diversidade humana. Segundo a 

OMS/CIF(2001), o modelo social de deficiência considera o fenômeno 

fundamentalmente como um problema de origem social e principalmente como um 

assunto centrado na completa integração das pessoas na sociedade. A 

deficiência, nessa perspectiva, não é um atributo da pessoa, mas um complicado 

conjunto de condições, muitas das quais são criadas pelo contexto/entorno social.  

Refletindo sobre a reabilitação que se baseia na concepção biológica, 

Rocha (2006) enfatiza que esta propõe o caso, definido-o previamente como 

aquilo que é determinado por alterações fisiopatológicas, expressas na deficiência 

e/ou na incapacidade. Nesse modelo, a base do conhecimento é formada pelo 

saber médico, associado ao das especialidades (fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, psicologia), e às técnicas de diagnóstico e tratamento dirigem-se 

ao corpo individual. Partindo dessa lógica, o resultado esperado é a minimização 

dos efeitos da deficiência ou da incapacidade, que se realiza através da atuação 

individual separada de um contexto macro-sociopolítico e histórico. 

Com relação à reabilitação, baseada na concepção do processo saúde 

doença, ressalta a autora que o caso não seria definido previamente, mas como 

resultado do modo de vida das pessoas inseridas em espaços geográficos 

determinados histórico e socialmente, aspectos que contribuem para possíveis 



desvantagens sociais, ambientais e pessoais. Esclarece que: 

 

Os indivíduos se tornam deficientes, incapacitados e/ou com desvantagens sociais, 
de forma transitória ou permanente, segundo a história de um coletivo, de seu 
modo de vida e de impossibilidades de inserção na organização social. Os saberes 
que são mobilizados nessa modalidade de intervenção seriam de caráter 
interdisciplinar. As técnicas de prevenção de deficiência, incapacidades e 
desvantagens, de eliminação da exclusão social seriam associadas a proposta de 
vigilância ao meio ambiente. Como produto dessa modalidade teríamos a 
diminuição das deficiências, a alteração no perfil das desvantagens sociais e da 
exclusão social do deficiente e/ou incapacitado. (ROCHA, 2006, p.54-55) 

 

 

 Trata-se, pois, de um momento de transição paradigmática em que se 

rejeita a deficiência sob o ponto de vista da normalidade e reconhece a deficiência 

a partir de uma relação socialmente estabelecida. Levando em consideração a 

realidade posta, centrada na perspectiva processual de mudanças, infere-se que a 

experiência pública sob influência de um novo modelo de reabilitação é uma 

experiência recente no contexto brasileiro e que, apesar das resistências 

encontradas pelos adeptos do modelo tradicional “tem aventado resultados que 

apontam que esse deslocamento epistemológico e de organização de serviços é 

possível de acontecer”. (ROCHA, 2006, p.57)  

Contudo a reabilitação desenvolvida nos serviços públicos ainda se apóia 

na linguagem proposta pelo modelo tradicional (a reabilitação ortopédica  ou 

fisiátrica13), associada ou não a novas concepções, como as idéias de RBC e da 

proposta de vida independente14. (ROCHA, 2006) 

                                                
13

 Por concepção ortopédica depreende-se aquela que privilegia a abordagem no campo da 
ortopedia, com o intuito de propiciar a correção corporal por meio de técnicas cirúrgicas ou de 
aparelhos em geral com a finalidade de restituir a estrutura corporal normal. A concepção fisiátrica dá 
ênfase no desempenho funcional como locomoção, funções respiratórias, entre outras da melhor 
forma possível. Se objetivo não é a correção, mas o restabelecimento da capacidade do corpo 
executar, dentro das possibilidades decorrentes da deficiência, de forma ótima, suas funções 
biológicas, resultando como uma alternativa a reabilitação ortopédica. (Rocha, 2006, p. 48-49) 
14

 Proposta idealizada pela OMS para ser materializada em locais onde (rurais e urbanos) os serviços 
públicos de reabilitação não encontram-se disponíveis na rede saúde. A reabilitação não é uma 
atribuição exclusiva de técnicos ou terapeutas, buscando uma estratégia de solução dos problemas 
vividos em uma comunidade. Associa conceitos da visão ortopédica com os da fisiátrica 
possibilitando a existência de exercícios simplificados, adaptações e equipamentos feitos na 
comunidade utilizados pela própria  comunidade com o objetivo de integrar socialmente o deficiente, 
os recursos, as técnicas reabilitadoras, os técnicos e a s tecnologias são adaptados as alternativas 
existente no ambiente e executado até mesmo por leigos, construídos com material acessível de 
confecção rústica e/ou caseira. Nessa perspectiva, a tecnologia nessa abordagem é um meio, não 
sendo de grande importância a qualidade do ponto de vista dos aspectos específicos do corpo do 
indivíduo, tampouco a correção em si.O importante é a participação do deficiente na vida social. Com 
relação a concepção de Vida Independente predominante nos EUA  e em expansão na Europa e 
Brasil, não privilegia o indivíduo, no seu corpo defeituoso que precisa de reparos. Defende uma 



Por outro lado, a reabilitação em curso, que se materializa via redes 

hierarquizadas e especializadas no nosso país, não vem contemplando uma 

política integral de atendimento às incapacidades. Para Ribeiro (2010, p.47), trata-

se de uma realidade gerada pela descontinuidade entre as ações das esferas 

públicas e privadas, com uma assistência prestada a um número reduzido de 

pessoas. De forma categórica, argumenta:  

 

Apesar de todas as medidas tomadas até o momento, ainda persistem fatores que 
dificultam o alcance dos ótimos resultados na atenção à pessoa com necessidades 
especiais, dentre as quais se destacam a desinformação da sociedade, a precária 
distribuição dos recursos financeiros e a visão limitada dos serviços sobre como 
podem contribuir para melhoria da qualidade de vida. Logo, cabe especialmente 
aos municípios o desafio de assumir o planejamento das ações, estabelecendo a 
oferta adequada de serviços e promovendo assim, a equidade ao acesso e a 
integralidade da assistência.  
 
 

 A realidade posta coloca em xeque a luta pelo fortalecimento dos direitos 

das pessoas com deficiência, sobretudo no que diz respeito à saúde e à 

reabilitação. Esta última, apesar de ser defendida em conformidade com a 

provisão de redes hierarquizadas de atenção, apresenta-se de forma distanciada 

da assistência a saúde de forma geral. Nesse sentido, a inclusão social do 

segmento em questão encontra-se comprometida, apesar dos ganhos registrados. 

Por outro lado, é interessante ressaltar a presença das instituições privadas, 

sobretudo as organizações não governamentais15, pertencentes ao terceiro setor 

que também vêm desenvolvendo ações no contexto da reabilitação em paralelo 

com a rede pública de reabilitação. A política orçamentária que permeia essas 

organizações é marcada pelo recebimento de doações da sociedade em que se 

encontram inseridas, como também de subsídios financeiros do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, um sistema criado com o objetivo de regularizar e 

organizar em todo o território nacional serviços, programas e benefícios 

                                                                                                                                                   
abordagem reabilitadora que evidencia a importância de proporcionar recursos tecnológicos a 
disposição do deficiente com intervenções individuais e no ambiente. Busca soluções para problemas 
contextualizados para um consumidor que realiza escolas e para o técnicos de reabilitação que 
proporcionam ajuda nas decisões, na adaptação e no manejo dos equipamentos. (ROCHA, 2006, 
p.50-51) 
15

 Entre as entidades pertencentes ao Terceiro Setor, vem ganhando visibilidade e reconhecimento 
em âmbito nacional e internacional as Organizações Não Governamentais. Estas são definidas por 
Scherer (1994) como: organizações formais, privadas, porém com fins públicos e sem fins lucrativos, 
autogovernadas e com a participação de parte de seus membros como voluntários, objetivando 
realizar mediações de caráter educacional, político, assessoria técnica, prestação de serviços para 
populações-alvos específicas (SCHERER-WARREN, 1994, p.55). 
 



socioassistenciais e, por consequência de reabilitação, em instituições não 

governamentais. 

O Terceiro Setor, como bem descreve Fernandes (1994), é constituído de 

atividades privadas, situadas no âmbito da sociedade civil, mas que o Estado 

reconhece ou declara serem de interesse público. Seguindo essa perspectiva 

analítica, Simões (2007) argumenta que as entidades e organizações que dão 

forma ao Terceiro Setor, embora de natureza privada, não se confundem com as 

demais organizações e entidades civis que atendem a interesses estritamente 

privados de seus associados, como os sindicatos e as cooperativas.  

Nesse mesmo diapasão, Boaventura Santos (1999) concebe o terceiro 

setor como um conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem 

mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, sendo privadas não 

visam a fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, 

públicos ou coletivos, não são estatais. Entre as organizações pertencentes ao 

Terceiro Setor, faz menção às cooperativas, associações de solidariedade social, 

organizações não governamentais, organizações de voluntariado, organizações 

comunitárias, entre outras. 

Reconhecendo o nascedouro do Terceiro Setor no princípio da comunidade, 

Boaventura Santos (1999) mostra-se resistente quanto à capacidade desse 

segmento protagonizar uma nova proposta de regulação e emancipação social 

após um século de dominação dos princípios, do mercado e do Estado. E, por esta 

razão, não vislumbra o declínio desses dois princípios quando o período atual 

evidencia claramente a mercantilização do modo de estar, como racionalidade, 

inserida em todas as dimensões da sociedade civil (cultura, educação, lazer, 

proteção social, produção), bem como quando a crise atingiu apenas uma forma 

de Estado (o do Bem-Estar), permanecendo o caráter repressivo estatal a serviço 

da liberalização nacional da economia e da regionalização supranacional das 

atividades econômicas. 

Por outro lado, reconhece a possibilidade de uma nova convergência entre 

cidadania e comunidade, operando de forma consistente na refundação 

democrática da administração pública e do Terceiro Setor numa perspectiva de 

transformação da cidadania abstrata, num exercício mais amplo que o estatal. 

Tratar-se-ia de uma reinvenção solidária e participativa do Estado que fortaleceria 

o processo de intensificação democrática (democracia participativa, em lugar da 



representativa). 

Contudo, refletindo sobre a dimensão do real alcance das ações que vêm 

sendo empreendidas pelo Terceiro Setor, Simões (2007, p.453) é categórico ao 

enfatizar que, em que pese a atuação do setor em questão, a “erradicação da 

pobreza e dos processos de exclusão social evidencia-se impossível nos quadros 

do neoliberalismo, especialmente no que se refere aos limites mínimos da 

intervenção estatal”. Afirma que o sucesso dessa atuação frustra-se, concebida 

isoladamente, porque depende da atuação do Poder Público na formulação, 

execução e controle de políticas públicas, cuja eficácia depende de sua atuação 

unificadora e planejada. 

Em pesquisa realizada em 2009 pela Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa com Deficiência – CORDE, na cidade de Natal, por 

exemplo, há apenas três instituições públicas que prestam serviços voltados às 

pessoas com deficiências distintas: o Centro de Educação Especial, oferecendo 

tratamentos nas áreas de psicopedagogia, psicologia, alfabetização e oficinas 

produtivas; os Centros de Reabilitação Infantil- Adultos – CRI- CRA oferecendo um 

maior e mais diversificado leque de tratamento em áreas distintas, 

destacadamente a ortopedia, a pediatria, a fonoaudiologia, a neurologia, a 

psicologia, a odontologia, a assistência social, a farmácia, os exames genéticos, 

dentre outros; a Subcoordenadoria de Educação Especial – SUESP, que oferece 

tratamentos nas áreas de pedagogia especializada ao atendimento de deficientes 

auditivos, visuais, atendimento psicoterapêutico e pedagógico ao aluno com 

síndromes e dificuldades psicognitivos.  

Com relação às Organizações Não-Governamentais, a pesquisa 

apresentada pela CORDE revela que Natal, atualmente conta com a participação 

de dezenove ONG’s, tendo a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais/APAE/RN e Associação de Orientação aos Deficientes/ADOTE as 

de maior porte e expressividade na capital. Por sua vez, vêm viabilizando serviços 

voltados à reabilitação.  

Em se tratando do Rio Grande do Norte, percebe-se a preponderância das 

organizações não governamentais no incremento das medidas de proteção social 

direcionada às pessoas com deficiência, ficando as instituições públicas em um 

segundo plano. Contudo, mesmo com a participação do Terceiro Setor no 

provimento de serviços de reabilitação, presencia-se a superposição ou ausência 



de serviços, tendo em vista o grande percentual de pessoas com deficiência no 

estado do RN. 

O próximo capítulo, intitulado Avaliação de Efetividade da Política de 

Reabilitação do CRA/NATAL/RN, apresenta uma discussão que inicia com uma 

abordagem acerca das políticas públicas, das políticas públicas sociais e avaliação 

de políticas públicas. Sequencialmente, apresenta-se o CRA/RN, campo empírico 

da presente pesquisa que, se materializou com ênfase na avaliação de 

efetividade, tendo como principais atores do processo avaliativo, os gestores e 

equipe de reabilitação da citada instituição, bem como os usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE 

ADULTOS/ CRA/NATAL/RN 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados alcançados durante a 

pesquisa realizada no CRA/RN, cujo objetivo foi avaliar a efetividade dos serviços 

de reabilitação da citada instituição, direcionados mais especificamente, às 

pessoas com deficiência física. Inicialmente, apresenta-se o Centro de 

Reabilitação de Adultos – CRA da cidade de Natal, reconhecido como referência 

no estado do Rio Grande do Norte no campo da reabilitação. 

Em seguida, apresenta-se a visão que os sujeitos envolvidos no processo 

de reabilitação do CRA/RN possuem a respeito dos serviços viabilizados. Para 

tanto, analisam-se os discursos dos sujeitos envolvidos nesse processo, quais 

sejam: os gestores, representados pelo Diretor Administrativo e Diretor Técnico, a 

equipe de reabilitação e os usuários. 

Os resultados alcançados foram oriundos das entrevistas semiestruturadas 

realizadas junto aos sujeitos da pesquisa. Na visão de Coelho (2011), a técnica da 

entrevista valoriza as informações e os dados dos entrevistados, ao mesmo tempo 

em que colhe informações sistemáticas e ampliadas por complementos de 

percepções e visões sobre o tema, além da postura gestual do entrevistado, que 

também acaba fornecendo um rico material para a leitura, interpretação e análise 

dos dados coletados, realidade que possibilita uma maior e melhor apreensão do 

fenômeno estudado. 

A aplicação das entrevistas aos gestores, equipe de reabilitação e pacientes 

se deu com o suporte de um tópico-guia contendo, uma variabilidade de questões 

que possibilitaram a construção dos indicadores fundamentais para a verificação 

do grau de efetividade dos serviços de reabilitação que o CRA/RN realiza juntos 

aos seus pacientes.  

Com relação aos gestores e equipe de reabilitação da citada instituição, 

foram priorizados os seguintes indicadores: os objetivos do processo de 

reabilitação, a estruturação da equipe funcional, as tecnologias adotadas para a 

reabilitação, a estrutura física, os serviços que o CRA disponibiliza e a 

acessibilidade quanto aos serviços prestados. Para os usuários utilizou-se: o 

tempo do tratamento, a periodicidade das visitas ao CRA, o conhecimento sobre a 

instituição, os serviços utilizados, a avaliação da estrutura física, os serviços do 



CRA, a equipe de reabilitação, as tecnologias adotadas e qual a contribuição que 

o tratamento vem trazendo para suas vidas.  

 

3.1 O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ADULTOS – CRA/NATAL/RN 

 

O Rio Grande do Norte sempre foi um estado cujo número de pessoas com 

deficiência atingiu significativos percentuais, realidade que provocou nas 

autoridades a necessidade de criar, um Centro de Reabilitação, em abril de 1988, 

conhecido popularmente na época como Crizinho, uma vez que prestava 

assistência na área reabilitacional a crianças de 0 a 4 anos, funcionando com a 

participação de uma equipe multidisciplinar, com uma atuação voltada 

basicamente para a estimulação precoce. 

Em decorrência do aumento progressivo da demanda que chegava ao 

referido Centro, em 12 de julho de 1990 é inaugurado o CRI, transformando-se em 

uma unidade de referência para todo o Estado do RN, constituindo-se um órgão 

vinculado à SESAP, regido pelo Decreto Lei 7. 325, por atos oficiais expedidos 

pela SESAP e regimento interno.  

A partir desse momento, o CRI passou a atender não somente a crianças, 

mas também a adolescentes com deficiência física, motora, sensorial e múltipla, 

síndromes genéticas entre outras, prestando serviços médico-ambulatorial, de 

prevenção e diagnóstico, estimulação precoce, reabilitação e orientação familiar 

aos usuários do SUS.  

Após dezesseis anos, mais precisamente em fevereiro de 2006, o CRI 

abrange a sua política de atendimento e inaugura o Centro de Reabilitação de 

Adultos – CRA/RN, configurando o que hoje, no campo da reabilitação do Estado, 

denomina-se CRI/CRA –RN. 

 O CRI/CRA é um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde Pública 

do Estado do Rio Grande do Norte – SESAP/RN sendo referência da Rede 

Estadual de Reabilitação desse mesmo estado. 

Conforme já mencionado no decorrer deste estudo, o Ministério da Saúde 

em junho de 2001 determinou a criação de Redes Estaduais de Assistência à 

Pessoa com de Deficiência Física, integrando na sua composição serviços 

regionalizados e hierarquizados de baixa, média e alta complexidade. 

Na cidade de Natal, a comissão intergestora Bipartite-CIB/RN aprovou o 



projeto de implantação da Rede Estadual de Assistência à Pessoa com Deficiência 

em agosto de 2003. Encontra-se contemplado na estruturação de sua rede, tendo 

a organização das ações e serviços em três níveis de complexidade, 

interdependentes e complementares, quais sejam: nível de referência 

intermunicipal – reabilitação física; nível intermediário – reabilitação física; 

medicina física e reabilitação. 

O nível de referência intermunicipal é composto por unidades ambulatoriais 

que prestam serviços de reabilitação, prevenção de deficiências secundárias e 

orientação familiar. 

Com relação ao nível intermediário, é prestada a assistência em reabilitação 

à pessoa com deficiência física, encaminhada por outros serviços de saúde, 

constituindo-se na referência de média complexidade em reabilitação física, 

devendo integrar-se a uma rede regionalizada e hierarquizada. 

O terceiro nível é composto do que se denomina medicina física e 

reabilitação. Nesse nível, o atendimento deve ser prestado através de avaliação 

clínica e funcional, realizada por médico especializado, além de avaliação e 

atendimento individual e em grupo. Esse atendimento é realizado nas seguintes 

ações: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, 

enfermagem e nutrição; atendimento medicamentoso; orientação de cuidados de 

enfermagem; orientação familiar; prescrição, avaliação, adequação, treinamento, 

acompanhamento e dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção; preparação do paciente para alta, convívio social e familiar e 

orientação técnica às equipes dos Serviços de Reabilitação dos níveis de menor 

complexidade e às Equipes de Saúde da Família. 

Paramentada por essa lógica de funcionamento, a finalidade da Rede de 

Assistência à pessoa com deficiência física é possibilitar que essa pessoa seja 

assistida no âmbito da reabilitação, através de uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, bem como nos seus municípios de origem. 

Inserido nesse cenário, encontra-se o CRI/CRA – RN, reconhecido como 

unidade de referência de saúde do Estado, prestadora de serviços em reabilitação 

de média e alta complexidade. O CRA realiza atendimento a pessoas com 

deficiências física, intelectual, sensorial ou múltipla a partir de 18 anos, 

funcionando em dois turnos – manhã das 7:30 ás 11:30 e a tarde das 12:30 ás 

16:30 h. 



É interessante considerar que o público alvo do CRA são adultos com 

deficiências adquiridas que necessitam de tratamento em virtude de enfermidades 

crônicas ou acidentes com sequelas neurológicas causadoras de limitações 

permanentes ou temporárias à saúde. Em junho de 2010 esse Centro expandiu 

seus atendimentos e alcança os pacientes em processo de protetização (os 

amputados). 

Conforme Regulamento de Procedimentos Técnicos do CRA (2006), o 

Centro tem como missão “promover a saúde e a qualidade de vida, através da 

prevenção, reabilitação e reintegração do usuário à sociedade”. Ainda segundo o 

Regulamento “a missão do Centro só será cumprida a partir de diretrizes traçadas 

em reuniões de planejamento estratégico que são realizadas uma vez por ano”. 

Numa intenção de aprimorar a política de atendimento no âmbito da 

reabilitação do estado, a instituição em questão realiza anualmente Seminários 

com o objetivo de refletir sobre a política de saúde direcionada a pessoa com 

deficiência no nosso estado, bem como a qualidade e abrangência dos serviços 

oferecidos a população assistida. 

 Em outubro de 2006, por exemplo, o CRI/CRA/RN organizou seu VIII 

Seminário de Reabilitação com o tema a Reabilitação atual e suas tendências. O 

evento contou com a participação de representantes do Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte – COSEMS/RN, do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESAP e do Ministério 

Público. 

De acordo com o Diretor Técnico da respectiva instituição, o evento é 

importante, uma vez que permite um debate abrangente a nível nacional e 

estadual sobre as questões que envolvem os deficientes, propiciando um 

intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os profissionais da área, 

avaliando e atualizando as atividades técnicas, práticas e metodológicas já 

desenvolvidas no Estado. 

Com relação as patologias consideradas elegíveis para que o usuário 

possa ter acesso ao tratamento no CRA registra-se: distrofia muscular 

progressiva, lesão medular, acidente vascular cerebral, lesão de nervos periféricos 

(paralisia facial), doenças metabólicas que afetam o cérebro (Mal de Parkinson e 

Alzheimer), esclerose múltipla, traumatismo crânioencefálico, polineuropatias 

(síndrome de Gauilliain), pneumopatias (decorrentes das patologias acima 



citadas), tumor cerebral, esclerose lateral amiotrófica, doenças cerebelares e 

amputados. Salientando que terão prioridade para os atendimentos adultos com 

transtornos recentes, com até dois anos de ocorrência, por compreender-se tratar-

se de casos com maior probabilidade de recuperação. 

 Ainda no contexto das patologias, não são consideradas elegíveis para o 

tratamento pessoas com distúrbios reumáticos, traumáticos e pós-cirúrgico, 

comportamentais e psiquiátricos, bem como alterações angiovasculares.  

Com relação ao corpo funcional do CRA, este conta com a participação de 

uma equipe composta por: assistente social (02) enfermeiro (01), neurologista 

(01), fisioterapeuta (04) terapeuta ocupacional (03), psicólogo (02), fonoaudiólogo 

(02) e nutricionista (01). Mensalmente, a equipe do CRA atende uma demanda de 

180 usuários. 

Os pacientes considerados elegíveis para o tratamento obedecerão ao 

seguinte fluxograma: 
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 Os atendimentos das pessoas com deficiência no CRA/RN inicia com a 

recepção, seu primeiro contato com a instituição. Em seguida, esse paciente é 

RECEPÇÃO 

SERVIÇO SOCIAL 

SERVIÇO MÉDICO 
ESPECIALIZADO 

(NEUROLOGISTA) 

AVALIAÇÃO 
COGNITIVA 

AVALIAÇÃO 
FUNCIONAL  

T.O, NUTRIÇÃO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 

PSICOLOGIAE, FONOALDIOLOGIA. 



encaminhado ao Serviço Social que, a princípio, fará uma análise sócio-

econômica, momento em que é possível detectar necessidades com relação a 

benefícios (INSS/BPC, STTU, PASSE LIVRE entre outros), e encaminhamentos 

para sua inserção. Esse profissional mantém uma postura mediadora perante os 

usuários, a família, o Centro e facilita a acessibilidade do usuário quanto aos 

serviços que são oferecidos no CRA.  

Posteriormente, realiza-se o encaminhamento para o médico (o 

neurologista) que fará o diagnóstico. Conforme o plano terapêutico que é definido 

na avaliação (cognitiva e/ou funcional), os pacientes são encaminhados para os 

procedimentos de reabilitação nas áreas de fisioterapia, enfermagem, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional, conforme a necessidade 

de cada caso, sinalizando um fluxo que representa o recorte, tanto do aspecto 

clínico, como do social da deficiência.  

Os usuários são oriundos, em sua maioria, dos bairros periféricos da 

cidade de Natal, como Igapó, Santos Reis, Redinha, Felipe Camarão, Pitimbu, 

Nova Natal, Pajuçara, Soledade, Vale Dourado, entre outros. Contudo, no decorrer 

da pesquisa, também entrevistaram-se usuários do bairro do Alecrim, Neópolis, 

Lagoa nova, Tirol e cidades circunvizinhas, como Currais Novos, Lajes, Macaíba, 

Parnamirim entre outras.  

Os pacientes encaminhados ao Centro trazem consigo a sua ficha de 

referência devidamente preenchida. Nela consta a sua hipótese diagnóstica (com 

o CID), sua história clínica, os atendimentos que vêm sendo realizados até o 

presente momento, como também exames e medicamentos em uso, devendo 

também estarem de porte do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do 

SUS. 

Conforme regulamento, serão desligados do tratamento usuários que 

deixarem de comparecer, no período de doze meses, a três seções agendadas, 

sem apresentar justificativa, ou a seis seções, mesmo que justificadas. 

É interessante considerar que a dinâmica de funcionamento do CRA 

direciona-se exclusivamente para a prestação dos serviços que envolvem a 

reabilitação, não existindo, até o presente momento, nenhum programa ou projeto 

materializado nessa instituição.  

Por outro lado, com o intuito de fortalecer a política de reabilitação 

direcionada às pessoas com deficiência do nosso Estado, o CRI/CRA- RN vem se 

articulando com órgãos de fomento que discutem as diretrizes norteadoras mais 



recentes dessa política como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde 

Pública – SESAP/RN. 

Um exemplo paradigmático foi a realização da Oficina de Planificação do 

Diagnóstico da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Rio Grande do 

Norte, realizada em setembro de 2012, no auditório do Centro. A respectiva rede 

foi instituída pela Portaria nº 793 de 24 de abril de 2012, que determina a criação, 

ampliação e articulação de pontos de atenção á saúde à pessoa com deficiência, 

seja ela temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável no âmbito 

do SUS. Essa iniciativa insere-se no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – viver sem limites. 

O respectivo Plano foi lançado em 17 de novembro de 2011, instituído 

pelo Decreto Nº 7.612, com o objetivo de implementar novas ações e fortalecer as 

já existentes em benefício das pessoas com deficiência. Em seu artigo 1º, 

encontra-se expresso: 

 

Fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
Plano Viver sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da 
integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno 
e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
 
 
 

Entre o conjunto de diretrizes enunciadas do Plano Viver sem Limite, artigo 

3º, inciso VI, está a “ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da 

pessoa com deficiência, em especial os serviços de habilitação e reabilitação”. 

O Viver sem Limite se constitui em conjunto de políticas públicas 

estruturadas a partir de quatro eixos, quais sejam: Acesso à Educação; Inclusão 

Social; Atenção à Saúde e Acessibilidade. Conforme as diretrizes norteadoras do 

Plano, cada ação presente nesses eixos deve materializar-se de forma 

interdependente e articulada com as demais, de modo a contribuir na construção 

de redes de serviços e políticas públicas capazes de assegurar a garantia de 

diretos para as pessoas com deficiência. 

Vale salientar que o RN, em maio de 2012, firmou o compromisso de adesão 

ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – viver sem limites. O 

RN foi o primeiro estado da região Nordeste e o terceiro do Brasil a aderir ao 

Plano. Realidade que favorecerá não somente a ampliação do atendimento, como 



a qualidade dos serviços que serão ofertados no âmbito do SUS às pessoas com 

deficiências, como é o caso do Centro de Reabilitação Infantil e Adultos no Estado 

do Rio Grande do Norte, a maior referência em reabilitação desse Estado. 

 

3.2 A AVALIAÇÃO DOS GESTORES E EQUIPE DE REABILITAÇÃO DO 

CRA/NATAL/RN 

 

 A existência da deficiência desde a antiguidade mobiliza intervenções numa 

tentativa de minimizar seus impactos. Numa retrospectiva histórica, amplamente 

discutida neste estudo, percebe-se que o corpo foi alvo de intervenções desde um 

ponto de vista religioso, passando por um conhecimento científico, atingindo níveis 

de desenvolvimento e racionalidade conforme cada período sócio-histórico. 

Corroborando com Pereira (2209), nos diferentes formatos sócios-culturais, a 

intervenção sobre o corpo conformou um campo especializado de ação, 

configurando-se o que se denomina de reabilitação. 

Do ponto de vista epistemológico, o termo “reabilitação” deriva do latim 

medieval que significa “volta à boa saúde”. Enquanto campo da área da saúde, 

mais especificamente, “como filha da medicina moderna” (ROCHA, 2006), esse 

termo é marcado por diferentes pontos de vista. 

 No cenário mundial, a reabilitação vem-se apresentando como uma 

proposta voltada para a garantia de um bem-estar social. Como bem lembra 

Simões (2008), o elevado número de indivíduos doentes, órfãos, mutilados da 

guerra, abandonados entre outras realidades, terminou impulsionando entidades 

governamentais, sobretudo, na Europa e nos EUA, a buscar meios que viessem 

solucionar esses problemas. Essa realidade terminou impulsionando a ciência e a 

tecnologia a concentrarem esforços para integrar esses contingentes 

populacionais a uma vida normal, necessária a uma sociedade produtiva.  

 É somente a partir da década de 1950 que o conceito de reabilitação passa 

a ser oficializado pelos organismos internacionais, em decorrência da expansão 

dos serviços de reabilitação que foram patrocinados pela Organização das Nações 

Unidas. 

 Nesse contexto, registra-se a IV Conferência Internacional do Trabalho, 

realizada em Genebra em 1954. Essa conferência definiu a reabilitação como: um 

“conjunto de medidas físicas, mentais, sociais, profissionais e econômicas com a 



finalidade específica de fazer com que um indivíduo deficitário, usando toda a sua 

capacidade restante, esteja apto a, por si só, prover sua própria subsistência”. 

 Em 1992, o Programa da Ação Mundial, elaborado pela ONU (1992, p.4) 

definiu o conceito de reabilitação como:  

 

[...} um processo com duração e objetivo definido, destinado a permitir que 
a pessoa deficiente alcance um nível físico, mental e/ou social funcional 
ótimo, proporcionando-lhes assim os meios de modificar a própria vida. 
Pode incluir medidas destinadas a compensar a perda de uma função ou 
uma limitação funcional (por meio, por exemplo, de aparelhos) e outras 
medidas destinadas a facilitar a inserção ou reinserção social.  

  

 Analisando esse conceito especifico, Almeida (2004) adverte que fica clara 

a ideia de que o processo de reabilitação consiste em obter o máximo de função, 

apesar da deficiência residual, mesmo que o comprometimento provocado pela 

deficiência seja causado por um processo patológico que não possa ser revertido 

com um tratamento clínico, por mais completo que seja. 

 Contudo, em 1991, a Organização Panamericana de Saúde – OPAS (1991, 

p.1), em seu Programa Regional de Reabilitação, traz à tona uma redefinição do 

conceito de reabilitação, ressaltando que: 

 

la reabilitación es um acto de atención de la salud y por lo tanto 
componente imprescindible de la promoción, prevención y assistência de 
las personas em el mantenimiento de la salud y bienestar de ellos, su 
família y la comunidade.  Su ausência implica uma deficiência del modelo 
de atención y em consecuencia el Sistema Local de Saúde no se puede 
concibir sin que la rehabilitación forme parte del mesmo.  

 
 
 

 Nesse conceito, percebe-se a relevância que a reabilitação possui no 

contexto da saúde. É compreendida como bem-estar social, contrariando a ideia 

exclusiva da ausência de doenças. Traz à tona a importância do papel da família e 

da comunidade no processo de reabilitação, ao mesmo tempo em que referencia a 

reabilitação enquanto componente indispensável nos modelos de atenção à saúde 

e, consequentemente, em todo Sistema Local de Saúde. 

 De acordo com Rocha (2006), o envolvimento das organizações 

internacionais no âmbito da reabilitação demarca positivamente a expansão dos 

conceitos, uma vez que a ação da reabilitação passa a ser vista por esses órgãos 

a partir de uma perspectiva de caráter social, onde a desvantagem social passa a 



ganhar ênfase em relação à deficiência e à incapacidade.  

 Levando em consideração a abrangência conceitual do termo e refletindo 

junto com os gestores e equipe de reabilitação do CRA/RN sobre os principais 

objetivos da reabilitação, sobretudo para as pessoas com deficiência física, 

obtiveram-se afirmações das mais diversificadas. Em algumas narrativas foi 

perceptível a ideia da normalização das funções corporais como função prioritária 

do processo de reabilitação. 

 
Fazer com que o paciente seja capaz de executar as habilidades da vida 
diária. (Profissional de Terapia Ocupacional) 
 
 

  Em outras apreensões, a ênfase recaiu sobre a possibilidade de ser 

resgatada a independência e a autonomia dos sujeitos que estão em tratamento, a 

fim de contribuir na sua reinserção social. Nesse sentido, a reabilitação das 

pessoas com deficiência não é abordada exclusivamente sob a ótica clínica, mas 

também a partir de uma perspectiva de caráter social conforme o modelo que vem 

sendo adotado em saúde pública (ROCHA, 2006). 

 
 

Trabalhar a independência para favorecer a autonomia do paciente. 
Mesmo com as dificuldades e limitações da patologia ele pode voltar a 
reinserção familiar, social e comunitária. (Profissional de Psicologia) 
  

A autonomia e a independência referenciada estão relacionadas à 

capacidade de auto-governança de uma pessoa. No que diz respeito às pessoas 

com deficiência, essa autonomia encontra-se fragilizada, tendo em vista que, no 

imaginário social, a deficiência é frequentemente confundida com a incapacidade 

de julgamento e decisão, o que vem gerar nas pessoas que não possuem 

deficiência, “os ditos normais”, “a premissa paternalista de tomar decisões que a 

pessoa com deficiência seria capaz de realizar por si mesma” (BERNARDES, 

2010).  

Parafraseando Sassaki (2000), a autonomia é a condição de domínio no 

ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a dignidade da 

pessoa a que exerce. Ter maior ou menor autonomia significa que a pessoa com 

deficiência tem maior ou menor controle nos vários ambientes físicos ou sociais 

que ela queira e/ou necessite frequentar para atingir seus objetivos. 

Dos depoimentos colhidos, depreende-se que não existe uma definição 

consensual a respeito da reabilitação, sendo esta demarcada por diferentes 



apreensões. Contudo, é possível identificar que, mesmo diante da diversidade de 

definições, é possível observar que o processo de reabilitação encontra-se 

intrinsecamente associado à inserção do indivíduo à sociedade. A reabilitação 

através de suas ações vem contribuindo para garantir ao indivíduo que está em 

tratamento, dentro das suas possibilidades, a perspectiva de atingir o maior nível 

das suas capacidades funcionais, seja do ponto de vista físico, psíquico ou social. 

 

Inserir o reabilitado em sua vida social, na sociedade. Não trata-se apenas 
de uma inserção no mercado de trabalho não porque isso é uma visão 
capitalista. Ou seja, reinseri-lo na sociedade em todos os aspectos desde 
aos cuidados pessoais até a relação com outras pessoas. Por isso, ele 
precisa de compreensão, movimento, comunicação e a reabilitação faz 
isso, busca estratégias para melhorar a comunicação, os movimentos, a 
locomoção e a interação entre as pessoas. (Profissional de Fisioterapia) 
 

 
 

Pode-se considerar também, na fala dos sujeitos da pesquisa, a 

compreensão da reabilitação como um direito da pessoa com deficiência, na 

medida em que é percebida como um espaço que possibilita o acesso às 

condições funcionais, à promoção da qualidade de vida, à participação, à 

autonomia, à independência e ao convívio social dos reabilitandos. 

 

Reabilitar o paciente em vários aspectos, Além do aspecto físico, de saúde 
e social, oferecendo a possibilidade de uma melhor qualidade de vida, 
inserindo essa pessoa na sociedade, porque o paciente tende a se afastar, 
a se isolar porque ele fica muito deprimido. Então a gente reabilita em 
vários aspectos. (Profissional de Enfermagem) 

 

 

Em se tratando do Brasil, a garantia do direito à saúde representa um 

marco para a ampliação do acesso à saúde de pessoas com deficiência e à 

reabilitação. Espera-se desse processo, conforme os instrumentos normativos 

nacionais, o desenvolvimento de potencialidades com vistas à reinserção social 

das pessoas com deficiência. Em que pese o fato de que, essa perspectiva ou 

promessa ainda não se encontre totalmente garantida, “destaca-se que, a partir da 

afirmação constitucional do Sistema Único de Saúde, torna-se possível incluir a 

reabilitação de pessoas com deficiência no direito à saúde”. (PEREIRA, 2009, p. 

73) 

Por outro lado, também é perceptível na fala dos sujeitos da pesquisa, a 



valorização da ideia de normalidade. Isso é identificado desde a análise dos 

conceitos desenvolvidos pelos órgãos internacionais, como nas apreensões da 

literatura especializada sobre o assunto. 

 
Reintegrar o paciente a sociedade, as suas atividades, seu dia a dia. 
Devolver ao paciente a partir de agora o máximo de sua vida normal 
integrada a sociedade, a sua família, ao convívio que ele tinha antes. 
(Profissional de Nutrição) 
 

 

 Simões, por exemplo, citando Ferreira (1999), define a reabilitação como 

ato ou efeito de reabilitar-se – física, intelectual, moral, social, profissional, 

psicológica e materialmente. Entretanto acrescenta que a reabilitação objetiva 

estabelecer a normalidade de uma função ou forma, ou chegar o mais próximo 

dela, após uma doença ou lesão. Mas, por outro lado, também considera a 

reabilitação como uma forma de recuperar a autoestima, por crédito e bom 

conceito perante a sociedade. 

Para Ribeiro (2010), o conceito de reabilitar inclui diagnóstico, intervenção 

precoce, utilização adequada de recursos tecnológicos, continuidade de atenção e 

diversidade de modalidades de atendimentos. Visa à compensação da perda da 

funcionalidade do indivíduo, à melhoria ou manutenção da qualidade de vida e à 

inclusão social. Para Coelho e Lobo (2004), o trabalho de reabilitação deve 

englobar tanto o aspecto técnico, quanto o da cidadania da pessoa com 

deficiência, que tem o direito de fazer escolhas e de ser a autora de sua própria 

história. 

Não obstante, a reabilitação não se constitui numa ação isolada, mas como 

uma prática processual em saúde, direcionada para segmentos sociais que 

necessitam de um acompanhamento que se realiza através de uma equipe 

especializada. Na visão de Pereira (2008), a reabilitação é um espaço de alta 

densidade tecnológica, que necessita de recursos humanos especializados, 

sobretudo quando se trata de deficiências em que o processo de reabilitação é 

relativamente longo, carregado de expectativas, tanto dos pacientes, como dos 

profissionais que são especializados para atuar em uma área consideravelmente 

complexa. Daí a relevância de um trabalho em equipe. 

Uchôa (2012) conceitua o trabalho em equipe como uma modalidade do 

trabalho coletivo em que se configura a relação recíproca entre as intervenções 



técnicas e a interação dos agentes. Toma como base a teoria do agir comunicativo 

de Jürgen Habermas, destacando a dimensão da intersubjetividade do trabalho 

(HABERMAS, 1989). 

No caso específico do CRA/RN, e levando em consideração as narrativas 

dos sujeitos entrevistados, pode-se apreender, de uma forma mais geral, a 

concepção de equipe que aponta para a seguinte apreensão:  

 

A nossa equipe é interdisciplinar. Na verdade existem vários profissionais, 
a gente se comunica muito, troca muitas experiências e informações. 
Existem vários profissionais que se interligam e troca experiências. 
(Profissional de Fonoaudiologia)  

 
 
 

 No entanto, percebe-se que ainda existe divergência e até 

desconhecimento sobre os conceitos de multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade, fato que transparece na fala do Profissional de Fisioterapia: 

 
A ideia era que fôssemos uma equipe interdisciplinar, mas nós temos é 
uma equipe multidisciplinar. Infelizmente cada um faz a sua parte. Às vezes 
conversamos, discutimos a situação de um paciente e fazemos até 
algumas atividades integradas, mas isso acontece de forma esporádica. A 
nossa correria pela produtividade, pelas metas a serem alcançadas não 
nos possibilita uma maior integração. (Profissional de Fisioterapia) 
 
 

 

As assertivas dos sujeitos da pesquisa evidenciam claramente a existência 

de divergências de opiniões no que se refere à natureza da equipe. Afinal, trata-se 

de uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar ou as duas coisas? A ausência de 

um consenso sugere a fragilidade que gira em torno do tema. Essa divergência de 

opiniões encontra sustentabilidade na fragmentação do saber que, por sua vez, 

vem criando profissionais cada vez mais especializados com competências 

isoladas, apesar dos avanços que vêm sendo registrado, na perspectiva de um 

trabalho interdisciplinar. 

Ao se enveredar pela discussão de um trabalho em equipe, torna-se 

necessário atentar para o caráter polissêmico que o circunda. Nesse sentido, 

deparamo-nos com variações de conceitos que apresentam relações semelhantes, 

cujas variações são perceptíveis apenas no grau de cooperação e coordenação 

entre as disciplinas. São eles: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 



 A multidisciplinaridade é compreendida como uma execução de disciplinas 

desprovidas de objetivos comuns, sem que ocorra qualquer aproximação ou 

cooperação (JAPIASSU, 1976), ao passo que, na pluridisciplinaridade, as 

disciplinas se agrupam de forma justaposta, com cooperação, porém cada 

profissional decide isoladamente. Já na interdisciplinaridade, as relações 

profissionais e de poder tendem à horizontalidade; as estratégias de ação são 

comuns e estabelece-se uma troca recíproca de conhecimento entre as diferentes 

disciplinas (VASCONCELOS, 1997). 

Na visão de Rodrigues (2000), ainda que tenhamos dificuldades em admitir, 

uma educação para o futuro exige do intelectual, do educador, do pesquisador, do 

profissional, uma reforma do pensamento que recuse a separação entre as 

ciências e as humanidades; que possa unir, ao invés de dividir; que detenha o 

ritmo da especialização, da dogmatização, do enrijecimento de saberes e faça vir 

à tona um profissional capaz de reorganizar e solidarizar conhecimentos.  

 

Isso indica que um modo de pensar, capaz de unir e solidarizar 
conhecimentos separados, é capaz de se desdobrar em uma ética de 
união e da solidariedade entre humanos. Um pensamento capaz de não se 
fechar no locar e no particular, mas de conceber os conjuntos, estaria apto 
a favorecer o senso de responsabilidade e o da cidadania. A reforma do 
pensamento teria, pois consequências existenciais, éticas e cívicas. 
(RODRIGUES apud MORIN, 2000, p.97) 

 

 Por outro lado, é interessante ressaltar que a prática da interdisciplinaridade 

apresenta-se como uma modalidade em processo de desenvolvimento na 

condução das políticas públicas no nosso país e, nesse caso específico, na 

política pública de saúde. Os conceitos supracitados deixam clara a complexidade 

epistemológica e metodológica que circunda essas diferentes concepções e que, 

consequentemente, possibilitam apreensão e praticidade no que concerne ao 

trabalho interdisciplinar em processo de maturação, a exemplo da equipe de 

reabilitação do CRA/RN.  

 Como, bem enfatizam Santos e Cutolo (2003), no caso brasileiro, o 

atendimento a saúde de sua população, por muito tempo, foi marcado por ações 

curativas, imediatistas, centradas na figura do médico, de caráter 

hospitalocêntrico, sendo tutelado pela burocracia estatal, que determinava quem, 

como e onde seria atendido (se chegasse a sê-lo), quais as enfermidades seriam 

priorizadas e como seriam encaminhadas as questões pontuais em Saúde 



Pública, de forma basicamente vertical, campanhista e autoritária.  

 A partir da década de 1960, entra em cena um debate que defende a 

perspectiva interdisciplinar enquanto ação integradora da formação e intervenção 

profissional. Nas décadas subsequentes (1970 e 1980), esse debate continua se 

fazendo presente no cenário brasileiro e intensifica-se já no final da década de 

1990, assumindo uma maior consistência e repercussão nos mais diversificados 

campos do conhecimento.  

No contexto da saúde, com a implantação do SUS, presencia-se um novo 

conceito de saúde como um direito da população e dever do Estado, estando 

presente na Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, regulamentado 

através das Leis Federais 8080/902 e 8142/903. Com a aprovação do SUS, têm-

se um novo direcionamento “para as políticas públicas de saúde, consolidadas 

através dos princípios doutrinários e organizativos do SUS: universalidade, 

equidade, integralidade, regionalização, hierarquização, descentralização 

administrativa e participação popular”. (SANTOS; CUTOLO, 2003, p. 65) 

Com a aprovação dessas novas diretrizes, torna-se indispensável que se 

estabeleça uma nova relação entre os profissionais que compõem a equipe de 

saúde. Isso porque, diferentemente do modelo biomédico tradicional, surge a 

necessidade de uma maior diversidade das ações e de uma busca permanente do 

consenso. Essa relação, baseada na interdisciplinaridade e não mais na 

multidisciplinaridade “[...] requer uma abordagem que questione as certezas 

profissionais e estimule a permanente comunicação horizontal entre os 

componentes de uma equipe”. (COSTA NETO, 2000, p.9) 

Durante as entrevistas, questionou-se a equipe de reabilitação do CRA/RN 

se essa instituição possuía instrumentos, equipamentos ou tecnologias 

adequadas, projetadas especialmente para atender às necessidades das pessoas 

com deficiência, sobretudo aquelas com deficiência física. As argumentações do 

profissional de Nutrição foram incisivas ao considerar que:  

 

Para mim não. Como você está vendo eu não consigo pesar nem a metade 
dos pacientes que tenho com essa balança. Se eu trabalho com pacientes 
com deficiência física essa balança é inadequada. A gente vai fazendo do 
jeito que dar. Os outros profissionais têm até alguma coisa, mas eu não. 
(Profissional de Nutrição) 
 
 

A fala do entrevistado evidencia com clareza as precárias condições de 



trabalho que são dispensados a esse profissional. A fragilidade da estrutura 

material expressos na ausência dos equipamentos que lhes são necessários ao 

provimento das ações reabilitacionais interfere diretamente na qualidade dos 

serviços e, consequentemente, no nível de efetividade do tratamento direcionado 

ao paciente. Uma realidade que também é apontada por outros membros da 

equipe, a exemplo do profissional de Fisioterapia. 

 

A estrutura daqui não é uma das piores, mas nós temos algumas 
carências. Por exemplo, nós tínhamos uma esteira que servia para o 
trabalho de marcha e eu utilizava com os pacientes com parkson, porque 
com ela a gente impõe a velocidade da marcha. Ela era importante para o 
tratamento, mas quebrou. Já faz dois anos e ainda não foi concertada. Às 
vezes quebra um ventilador e passa um tempão para ser concertado. 
(Profissional de Fisioterapia) 
 
 

 A narrativa de outro profissional de Fisioterapia apresenta um outro fator 

que interfere substancialmente na prática profissional e, consequentemente, 

influencia na qualidade do tratamento, fragilizando a sua efetividade. Trata-se da 

falta de tecnologias de alta complexidade para suprir as necessidades 

demandadas. 

 
O equipamento mais moderno que temos é uma prancha prostática, o resto 
é humano. Não temos nenhum equipamento de alta complexidade para 
atender o nosso paciente. A gente não tem uma esteira, uma bicicleta boa. 
Então assim, tratamentos que precisam de equipamentos mais modernos 
ficam difícil da gente fazer. (Profissional de Fisioterapia)  
 

 

 Nessa mesma direção, outro sujeito da pesquisa reconhece a necessidade 

de um maior suporte material para potencializar o tratamento e ainda acrescenta a 

morosidade na aquisição dos equipamentos que são solicitados. 

 

Nós temos o básico, falta mais equipamentos. Eu faço cateterismo vesical 
intermitente nos pacientes com lesão medular e eu me deparo com a 
necessidade de um suporte para realizar essa atividade. Quando a gente 
precisa de alguma coisa, a gente faz projetos, solicita, entra numa licitação, 
mas demora muito a chegar. (Profissional de Enfermagem) 
 
 

 

Pelo que se pode inferir, é praticamente consensual o déficit de 

equipamentos tecnológicos necessários à realização do tratamento reabilitacional. 

São equipamentos indispensáveis não somente para manter, como para evoluir os 

ganhos funcionais dos pacientes que estão sendo atendidos. A ausência ou 



demora na sua aquisição contribui na limitação ou até mesmo no prejuízo para o 

processo de reabilitação em curso. A fala do Diretor Técnico se mostra elucidativa, 

quando reflete sobre essa questão:  

 
A gente poderia está com outros equipamentos de tecnologias novas, o 
atendimento poderia ser ampliado, poderíamos ter mais profissionais. 
Quando precisamos de um equipamento, qualquer coisa, a gente tem que 
solicitar, aí tem que fazer um pregão. É um processo muito demorado, você 
pode botar uns seis meses e ás vezes até mais para conseguirmos algo. 
Se eu quiser um parafuso eu tenho que fazer um processo para pedir a 
SESAP.  É toda uma burocracia, um dos nossos maiores entraves. 

 
  
 

 Diante do relato apresentado, a burocracia representa um dos mecanismos 

que oblitera a efetividade dos serviços prestados aos pacientes do CRA/RN. De 

acordo com Nassar (2008), a palavra burocracia de origem francesa, tem como 

essência a organização, o controle, a qualidade, o progresso e significa “eficiência 

na utilização dos recursos, delimitação de fronteiras entre o que é público e o que 

é privado e, acima de tudo, eficiência”. (NASSAR, 2008, p. 6-7)  

 No sentido Weberiano (1996), a burocracia constitui-se em uma forma de 

organização humana organizada a partir de um aparato técnico administrativo, 

composto por profissionais especializados, encarregados de diversas tarefas 

relevantes dentro do sistema, sendo estes selecionados segundo critérios 

racionais.  

 A burocracia, conforme Schier (2009) é um modelo utilizado no Brasil desde 

a década de 1930, sendo considerado o mais racional possível, baseado em 

normas e regulamentos explícitos em todas as áreas de atuação, entre as quais se 

podem citar: a educação, a cultura, a economia e a saúde.  

Para Saraiva (2002), a administração burocrática nos serviços públicos, 

apesar de ter sido criada para garantir a manutenção adequada de que o Estado 

precisa para assegurar o desenvolvimento do nosso país naquilo que é de sua 

competência, não vem garantindo nem rapidez, nem boa qualidade com relação 

aos serviços prestados à sua população. Tem-se mostrado lenta, cara, auto- 

referida e pouco orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.  

O CRA/RN, enquanto serviço público no contexto da saúde, é um exemplo 

paradigmático dessa realidade. A fala dos entrevistados demonstra claramente a 

insatisfação perante uma burocracia excessiva que, instalada em seus processos 



administrativos, compromete consideravelmente o andamento e a qualidade dos 

serviços no campo da reabilitação, direcionados às pessoas com deficiência do 

nosso Estado. 

Acresce ainda que as dificuldades geradas pela excessiva burocracia 

termina gerando uma ausência de autonomia e dependência por parte do CRA/RN 

em relação à Secretaria Estadual de Saúde Pública - SESAP/RN. O 

posicionamento do Diretor Administrativo endossa essa assertiva, ao considerar 

que: 

 

Atravessamos muitas dificuldades relacionadas a burocracia, 
principalmente por ser uma instituição pública. Existe a falta de autonomia 
financeira, a falta de autonomia de decisões que acontece muitas vezes. 
Por exemplo: se faltar papel no almoxarifado central vai faltar papel no 
CRA. No momento estamos precisando de papel de expediente e papel 
higiênico, mas é todo um processo burocrático.  

 
 

 E complementa: 
 
 Nós não temos autonomia de dizer: eu vou comprar e você vai me 
entregar, eu tenho dinheiro e você me entrega a mercadoria. A gente fica 
dependendo de algo que é centralizado e acaba chegando aqui a 
dificuldade. Nós não temos autonomia administrativa para isso. Eu poderia 
dizer que a nossa maior dificuldade é essa dependência que existe em 
relação a SESAP que nos impede de dar alguns saltos de qualidade com 
relação a investimento, projetos etc. 

  

 

 A autonomia no âmbito de um serviço de uma determinada instituição está 

diretamente relacionada à sua capacidade de decisão, tanto do ponto de vista 

técnico e financeiro como administrativo. Uma instituição que dispõe de todas 

essas capacidades estará, consequentemente, mais apta a desenvolver um 

serviço de maior e melhor qualidade.  

 Brito (2009), refletindo sobre a importância da qualidade nos serviços, 

acrescenta que foi a partir dos anos 1960, que os serviços, pela sua própria 

expansão, passaram a ser pensados como produtos, assumindo uma peculiar 

relevância, tanto nas instituições no setor privado, quanto nos serviços prestados 

no setor público como parte dos direitos sociais da população. Para a autora, a 

qualidade em saúde envolve múltiplos aspectos, podendo ser definida como “a 

provisão de serviços acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, 

tendo em conta os recursos disponíveis, de forma a alcançar a adesão e a 



satisfação do usuário.” (2009, p.5)  

Nesse sentido, pode-se inferir que o CRA/RN não possui a autonomia 

necessária para administrar de forma satisfatória os serviços de reabilitação que 

disponibiliza a seus pacientes. Diante disso, seus gestores vêm procurando criar 

estratégias que possam, de alguma forma, contribuir na dinâmica funcional dessa 

instituição e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados. Uma 

situação explicitada pelo Diretor Administrativo ilustra claramente essa realidade. 

 

A gente recebe aqui para ir tentando administrar o dia a dia e uma hora 
pode faltar e falta como agora. O que a gente faz? A gente fica criando 
alternativas para não faltar. Então fazemos rifas de objetos para angariar 
fundos. (Diretor Administrativo) 

 
 

 Ainda refletindo sobre a ausência de equipamentos, o profissional de 

Enfermagem apresenta uma preocupação com relação a situações de urgência e 

emergência que por ventura possam acontecer: 

 
 

Eu penso numa urgência, numa emergência! Vai ser difícil, agente não tem 
nem um ambu, nem uma ventilação manual a gente não tem. No momento 
estamos rifando uma televisão para custear essas coisas que quebra ou 
que está faltando. (Profissional de Enfermagem) 

 
  

 Quando questionados sobre a estrutura física e os serviços que o CRA/RN 

disponibiliza a seus pacientes, o Diretor Técnico apontou para os seguintes 

aspectos: 

 

Se eu tivesse que dar uma nota ao CRA de zero a dez, eu daria oito, o 
pessoal é muito bem preparado, a equipe é boa e competente e os 
resultados são positivos. Mas como já falei, o atendimento poderia ser 
ampliado, os equipamentos poderiam ser mais sofisticados, poderíamos ter 
mais profissionais para atender a demanda que nos chega. Então os 
serviços oferecidos seriam bem melhor. (Diretor Técnico) 

 
 
 

Apesar de referenciar a equipe, reconhecendo-a como qualificada e 

competente, o Diretor chama a atenção para a insuficiência de profissionais para 

compor o quadro funcional que operacionaliza o tratamento reabilitacional. Na sua 

visão, um maior investimento em recursos humanos e equipamentos 

potencializariam a oferta e qualidade dos serviços. Essa realidade foi sinalizada 

por praticamente todos os membros que compõe a equipe de reabilitação na 



citada instituição. A narrativa abaixo elucida com clareza essa realidade. 

 

Os atendimentos acontecem na hora marcada e essa hora é realmente 
respeitada. Não existem aquelas filas de corredor de hospital, temos uma 
sala de espera Quando acontece de algum profissional adoecer, se liga 
para o paciente avisando. Em termos profissionais temos um problema. Só 
temos uma enfermeira pela manhã e a tarde não temos. A gente já 
questionou a possibilidade de termos mais de uma fonoaudióloga ou 
psicólogo por turno, mas não temos espaço físico para isso. (Profissional 
de Fonoaudiologia) 

 
 
 

 O profissional de Terapia Ocupacional corrobora com a afirmação anterior, 

ressaltando que: 

Eu acho que diante da estrutura que a gente tem eu acho que é um bom 
serviço. Temos bons profissionais que são engajados e comprometidos e 
isso ajuda muito no tratamento. Agora em termo de estrutura temos sérios 
problemas. E os profissionais? Precisamos de mais médicos e só temos 
um neurologista. Não temos ortopedista, precisamos de mais enfermeiros 
que só temos um. Precisamos de mais condições para trabalhar e dar mais 
retorno aos nossos pacientes. (Profissional de Terapia Ocupacional) 

 
 
 

 No entanto, apesar de identificarmos na fala dos sujeito da pesquisa o 

reconhecimento da insuficiência de profissionais na equipe para realizar os 

tratamentos, identifica-se também a observação de que a estrutura física do 

Centro não comporta um quantitativo de profissionais superior ao que já existe. 

 

Precisamos de mais profissionais sim. Você ver que o ambiente é grande, 
mas não tão grande. São quatro tatames e quatro fisioterapeutas e se 
entra mais um ou dois vai haver uma disputa de território (risos) Então 
assim, a carência de profissionais existe, mas a estrutura física que temos 
hoje não permite. Teria que haver um investimento muito maior. 
(Profissional de Fisioterapia) 

 

 

 Entre os pacientes que procuram a instituição para realizar o tratamento de 

reabilitação, encontram-se os amputados que, de acordo com o Serviço Social 

vêm representando uma demanda significativa no Centro. Entretanto, a equipe 

funcional não disponibiliza um profissional especializado para lidar com essa 

especificidade. Esse dado aponta para o fato de que, além da deficiência da 

estrutura física, vivencia-se na prática o déficit de profissionais para compor a 

equipe. 

  



 Apesar de ser oferecida, principalmente reabilitação neurológica, 
atendemos também amputados, mas não dispomos de ortopedia. 
Precisamos também de uma sala para fazer cauterização vesical. 
(Profissional de Neurologia) 

 
 
 

 Além da ausência da ortopedia na composição da equipe, registra-se a 

ausência de outras especialidades, como é o caso da neurologia. Essa é uma 

realidade que influencia, como foi detectado na fala dos sujeitos da pesquisa, na 

dinâmica de funcionamento do CRA/RN. 

 
Acho os serviços daqui muito bons. Muito mas pelos recursos profissionais 
do que pelos recursos tecnológicos e de infraestrutura que deixa muito a 
desejar. Poderia haver o aumento de profissionais da equipe. Ela não está 
completa. Só temos um neurologista e quando ele entra de férias ficamos 
sem neurologista. É complicado. (Profissional de Nutrição) 

 
 
 

 Ainda na avaliação dos serviços do CRA/RN, observou-se nas falas a 

referência a um aspecto que representa um elemento que repercute nos serviços 

de reabilitação. Trata-se da quantidade de pacientes atendidos em um curto 

espaço de tempo.  Vejamos: 

 

Atendemos sete pacientes neurológicos em intervalo de quatro horas de 
segunda a sexta. Para a fisioterapia, a gente acha isso um absurdo. Até 
porque, normalmente, uma seção de fisioterapia neurológia dura 50 
minutos. É o que é normatizado pelo Conselho para uma seção de Fisio 
Então se você somar 50 minutos de seção em 4 horas não vai dar 50 
minutos, vai dar uma média de 30 minutos para cada paciente. Desses 30 
minutos você tira uns 5 minutos para evoluir o prontuário do paciente, mais 
5 minutos para transferi-lo da sua sala para iniciar a seção, mais 2 minutos 
para fazer a verificação dos sinais vitais para iniciar a seção com um 
mínimo de segurança. Restam então 18 a 20 minutos para a seção 
realmente iniciar que não é nada para um paciente neurológico e imagine 
aqueles que vêm duas vezes por semana?  (Profissional de Fisioterapia) 

 
 
 

Observa-se que o atendimento se organiza a partir da produtividade e não 

das reais necessidades dos pacientes e, em alguns casos, contrariando as 

determinações dos Conselhos Profissionais. É interessante acrescentar que a 

equipe de reabilitação do CRA/RN, exerce suas atribuições em consonância com 

a Lei nº 9.158, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a Gratificação de 

Estímulo à Produtividade-GREP para os servidores no exercício de suas funções. 

Conforme o Art. 1º, a GREP, a título de incentivo, é paga exclusivamente aos 



servidores lotados e que estejam em efetivo exercício das respectivas funções nas 

Unidades Estaduais da Secretaria do Estado da Saúde Pública do RN. 

Ainda de acordo com a supracitada Lei, à produtividade é uma vantagem 

financeira instituída em benefício do servidor, paga em razão de serviço produzido 

no âmbito da SESAP, advinda de recursos oriundos do SUS. São três tipos de 

gratificação que a lei normatiza: a GREP-MED, a GREP-SAD e a GREP-SUS. A 

GREP-MED é uma gratificação de estímulo à produtividade que é paga aos 

médicos e cirurgiões dentistas; a GREP-SAD é direcionada aos servidores das 

unidades administrativas e de apoio da SESAP e por fim a GREP-SUS assim 

intitulada, corresponde a uma gratificação de estímulo a produtividade paga aos 

servidores, em exercício nas unidades de referência e hospitalares.  

É necessário considerar que, conforme preceitua o Art. 3 da citada Lei, a 

GREP é ponderada em razão da avaliação de desempenho funcional atribuída ao 

servidor. Atuando em conformidade com a legislação em questão, os profissionais 

de saúde, que fazem parte da equipe de reabilitação do CRA e que se inserem na 

produtividade do tipo GREP-SUS, atendem a cada turno uma média de 7 

pacientes, realidade sinalizada pelo profissional de Fisioterapia. Entretanto é 

importante esclarecer que, se o Conselho de Fisioterapia, conforme informou o 

profissional, normatiza um tempo mínimo de 50 minutos para uma seção de 

fisioterapia e esta se realiza entre 18 a 20 minutos, com certeza os ganhos 

funcionais desse paciente se mostram comprometidos.  

Refletindo sobre o volume de trabalho dos profissionais da área de saúde, 

Menezes (2009) chama a atenção para o fato de que as instituições estão 

adotando o discurso da eficiência x eficácia, quantitativo x qualititativo, onde o 

profissional é valorado pela quantidade de trabalho. Uma demanda volumosa em 

que prevalece a preponderância da eficácia quantitativa em detrimento de uma 

eficácia qualitativa. 

Identificou-se ainda na fala dos sujeitos da pesquisa a ausência de um 

trabalho socioeducativo voltado à família, ao cuidador ou até mesmo aos próprios 

pacientes, numa perspectiva de esclarecimento sobre as especificidades que 

envolvem o tratamento reabilitacional. Contudo, a expressiva demanda 

impossibilita a viabilidade de momentos de discussão de forma coletiva acerca do 

tratamento:  

 



Apesar da estrutura daqui não ser uma das piores precisa melhorar 
bastante. A gente não tem tempo de reunir o grupo, os pacientes com 
AVC, por exemplo, fazer com eles uma atividade em grupo, discutindo as 
questões do tratamento de forma coletiva, atendemos setes pacientes por 
turno. A família, o cuidador também não é orientado para acompanhar os 
exercícios, porque ele não foi treinado para dar continuidade ao tratamento 
em casa. Então a estrutura que temos, seja ela física e organizacional não 
permite. (Profissional de Fisioterapia) 

 

 

.No tocante à família, Crepaldi (2006) a referencia como uma importante 

aliada no tratamento e que seu auxílio é imprescindível para a implementação de 

terapias de reabilitação. Argumenta que a relação profissional-paciente/familiares 

é condição básica no momento do diagnóstico e ao longo da realização de 

qualquer tratamento. “Essa relação deve ser caracterizada pelo estabelecimento 

do vínculo. No âmbito da promoção da saúde, criar vínculos requer o 

estabelecimento de relações próximas e claras, de forma que o sofrimento do 

outro seja sensibilizador”. (CREPALDI, 2006, p.5)  

Nessa mesma direção, Silva (2010, p.21) enfatiza os ganhos que o 

envolvimento da família no processo de reabilitação podem acarretar para o 

reabilitando.  

 

[...}favoreçe a integração do paciente e promove a sua qualidade de vida. 
Por outro lado, estes poderão fornecer informações importantes aos 
profissionais, para a elaboração do plano terapêutico. Quanto mais 
esclarecidos estiverem, melhor será o funcionamento familiar e a sua 

participação e, consequentemente, melhor o prognóstico do paciente.  
 
 

Um aspecto apontado pelos sujeitos, que oblitera a efetividade dos serviços 

prestados aos pacientes do CRA/RN, está relacionado à infraestrutura que a 

instituição oferece.  

 

A sala de fono e psicologia, só tem uma janela e é muito quente, se 
pudesse colocar ar-condicionado seria bem melhor, porque o ventilador 
não dar conta. É bem complicado. Mas mesmo com essas dificuldades eu 
considero os serviços do CRA muito bom, mesmo com todas as 
dificuldades que atravessamos. (Profissional de Fonoaudiologia) 

 
 

O espaço físico poderia ser melhorado, com salas mais apropriadas para o 
atendimento. Eu tenho a minha sala, mas ela não esta preparada, não tem 
pia, deixa muito a desejar. (Profissional de Enfermagem) 

 
 



Percebe-se, pois, que são inúmeras as dificuldades, sejam elas de ordem 

burocrática, financeira e estrutural, que repercutem de forma contundente na 

operacionalização dos serviços. Apesar do comprometimento da equipe, essa 

realidade vem provocando insatisfação, angústia e preocupação por parte não 

somente dos gestores como da equipe de reabilitação. O depoimento abaixo 

evidencia com clareza essa realidade.  

 

Temos uma equipe muito boa, qualificada e comprometida e até mesmo 
motivada apesar de lhe darmos com muitas limitações, mas tentamos 
superar de alguma forma. Não sei até quando essa motivação vai durar em 
virtude de tantos nãos que a gente leva, de tantas dificuldades que a gente 
passa. Ás vezes falta gel e demora a ser reposto, falta esparadrapo, fita 
adesiva. Ás vezes precisamos colocar eletrodo no paciente e pela falta 
desse material precisamos improvisar. O material chega, mas demora. Por 
enquanto a gente está segurando. (Profissional de Fisioterapia) 

 
  

 Por outro lado, esse mesmo profissional nos fornece pistas para um 

aspecto que também não vem sendo objeto de preocupação por parte do corpo 

funcional do CRA: 

 

O CRI/CRA/RN está mudando a sua identidade sutilmente e a população 
não estão percebendo ainda. Veja bem! Nós somos referência em 
reabilitação, no caso do CRA, de pacientes neurológicos, não era assim? 
Aos poucos a administração, a seção de órteses e próteses estão 
ganhando espaço. Quando entrei aqui, há três anos nós só atendíamos 
pacientes neurológicos e agora passamos a atender uma vez por semana 
amputados, depois passou para duas vezes. Os insumos que vem para cá 
já estão gradativamente sendo potencializados para essa nova estratégia. 
E os pacientes neurológicos que são muitos? (Profissional de Fisioterapia) 
 

 

  Acrescente-se ainda a seguinte fala: 

 

Os pacientes neurológicos são pacientes com uma doença de uma 
morbidade altíssima, porque são doenças incapacitantes. Os amputados 
também, mas os neurológicos são muito incapacitados pela sua doença e 
eles começam a perder o terreno que antes era referência para eles. Hoje 
em dia não é tanto, mas já está havendo uma divisão do espaço e 
futuramente talvez vire um Centro de amputados. Ótimo para os 
amputados, mas uma pena para os neurológicos que vão perder seu 
espaço. E nós aqui não temos uma BBR, um Sara, um AACD que sirva de 
referência para esse povo.  

 
 
 

 A fala acima elucida uma projeção no contexto do CRA/RN que, se 

confirmada, representará uma significativa mudança na política de reabilitação de 



pacientes neurológicos do Estado do Rio Grande do Norte. No cenário atual da 

citada instituição, registra-se a supremacia de um atendimento voltado ao 

tratamento de reabilitação de pacientes, sobretudo aqueles com sequelas 

neurológicas oriundas de um AVC. De acordo com a narrativa apresentada, 

existem forte indícios de que a reabilitação em curso viabilizada cederá o seu lugar 

para um atendimento de reabilitação e protetização direcionado com exclusividade 

para pacientes amputados.  

 Analisando de forma mais abrangente, e tomando como referência as 

assertivas de Fábio e Massaro (2010), o acidente vascular cerebral – AVC 

configura-se em uma das maiores causas de morte e sequela neurológica no 

mundo industrializado. Aproximadamente 730.000 americanos apresentam um 

novo AVC ou sua recorrência a cada ano.  

Segundo os autores, existe uma grande variação regional da mortalidade 

relacionada ao AVC no mundo e cerca de 85% registram-se em países não 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. E acrescentam que este impacto deverá 

ampliar-se nas próximas décadas, uma vez que é esperado um aumento de 300% 

na população idosa em países em desenvolvimento nos próximos 30 anos, 

sobretudo na América Latina e Ásia. No tocante ao Brasil, argumentam: 

 

As estatísticas brasileiras indicam que o AVC é a causa mais frequente de 
óbito da população de adultos. Em 2005, no Brasil, o AVC foi a causa de 
10% dos óbitos (90.006) e de 10% das internações hospitalares públicas. A 
mortalidade nos primeiros 30 dias após o AVC isquêmico é de 
aproximadamente 10%. Sendo principalmente relacionada á sequela 
neurológica, podendo chegar a 40% ao final do primeiro ano. A maioria dos 
pacientes que sobrevivem à fase aguda do AVC apresentam déficit 
neurológico que necessita de reabilitação. 

 

 

 Percebe-se, pois, que o AVC representa uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade registradas mundialmente e que, por sua vez, provoca 

um grande impacto na vida das pessoas que são afetadas por essa patologia. 

Realidade que, pelo seu grau de complexidade, requer grandes avanços na área 

das políticas públicas voltadas para o processo de reabilitação. É interessante 

esclarecer que não se trata de atribuir maior ou menor importância aos segmentos 

que necessitam ser reabilitados com suas devidas patologias, nesse caso sejam 

eles pacientes neurológicos ou amputados, mas sim, trata-se de ampliar e 



fortalecer as políticas públicas no sentido de prestar a devida assistência às 

pessoas com deficiência em tratamento de reabilitação. 

Nas narrativas dos profissionais de Serviço Social e de Fonoaudiologia do 

CRA/RN, veio à tona uma situação que vem obstaculizando a continuidade do 

tratamento de reabilitação junto aos pacientes do Centro. Referem-se à locomoção 

dos pacientes até a instituição e ao período de greve dos profissionais da área da 

saúde. Vejamos: 

 
Outra coisa, o serviço de transporte para os pacientes está muito difícil. 
Esse serviço era feito pelo PRAE e no momento esse serviço está 
suspenso e muitos pacientes não estão vindos e é muito difícil segurar a 
vaga desses pacientes durante meses. Fora a greve dos profissionais de 
saúde e muitos dos nossos profissionais aderiram a greve. Quem sofre é a 
população. E isso de alguma forma compromete os nossos serviços. 
(Profissional de Serviço Social) 

 
 

  

O Programa de Acessibilidade Especial – Porta a Porta – PRAE, criado 

desde 2007, tem como objetivo oferecer um serviço de transporte especial, 

visando contribuir para a inclusão social de contingentes populacionais com 

mobilidade reduzida, em virtude de uma deficiência, idade ou qualquer outro fator 

que comprometa essa mobilidade. O serviço que o PRAE operacionaliza é 

gerenciado pela Prefeitura de Natal através da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Em abril de 2012, o Programa foi suspenso em decorrência da decisão da 

Secretaria de Transportes Urbanos – SETURN e empresas filiadas ao retirarem os 

veículos de circulação que faziam o translado dos usuários cadastrados. O 

Sindicato, sentindo-se prejudicado pelo não reajuste tarifário das empresas de 

transporte coletivo urbano pelo poder Municipal recolheu dez micro-ônibus que 

estavam disponíveis para esse fim. 

Essa atitude terminou gerando grandes dificuldades para a população 

usuária desse serviço. Conforme dados fornecidos pelo Serviço Social do PRAE, o 

atendimento desse Programa gira em torno de 500 pacientes que necessitam de 

tratamento em hemodiálise, quimioterapia e fisioterapia. Com a suspensão do 

Programa, cerca de 350 pessoas ficaram impedidas de receber o tratamento, 

tendo em vista que seus usuários, em sua maioria, são pessoas com baixo poder 

aquisitivo e que, por essa condição, não tinham condições de arcar com a 

locomoção de suas casas às clínicas, hospitais e Centros de Reabilitação. 



 Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, numa perspectiva de 

não paralisar o serviço que vinha sendo prestado pelo PRAE, numa ação 

emergencial, colocou em funcionamento ambulâncias, doblôs e vans para realizar 

a locomoção prioritária de pacientes que estavam em tratamento de hemodiálise e 

quimioterapia. 

A resolutiva dessa problemática se processou por vias judiciais. Em 

sentença, o 8º juiz de Direito Auxiliar afirmou que as despesas inerentes à 

prestação do serviço do Programa PRAE são de responsabilidade do SETURN e, 

portanto, não havia vinculação legal na prestação desse serviço ao reajuste anual 

do custo da tarifa pelo poder Municipal. Salientou ainda que os usuários do PRAE 

não podiam ser penalizados pelo dessenso entre o Poder Público Municipal e 

empresários/sindicatos patronal.  

Após uma ordem judicial, o PRAE voltou a funcionar, mas durante a sua 

paralisação, a maior parte dos pacientes do CRA se viram impedidos de dar 

continuidade ao tratamento, pois dependiam dos serviços desse programa, em 

função das carências financeiras que os impossibilitavam de custear a sua 

locomoção. Consequentemente, os serviços de reabilitação que essa instituição 

viabiliza junto a esses pacientes também sofreram fortes impactos na sua 

materialização. Em termos quantitativos, a dinâmica funcional do CRA, no que diz 

respeito às seções reabilitacionais, conforme informações cedidas pelo Serviço 

Social, caíram consideravelmente. A narrativa do Profissional de Fonoaudiologia 

se mostra elucidativa quando reflete sobre essa questão. 

 

Não é um ou dois pacientes, são muitos pacientes que dependem do PRAI 
para vir fazer o tratamento. Você não pega um idoso ou um jovem, um 
cadeirante e pega no colo e leva até um ônibus para ele não perder o 
tratamento. Não trata-se de uma criança que mesmo com dificuldade uma 
mãe pega no colo e pega um ônibus e enfrenta a dificuldade. Estamos 
falando de adultos e muitas vezes cadeirantes! É complicada essa 
locomoção. (Profissional de Fonoaudiologia) 

 

 

Paralelamente a esse fato, a dinâmica funcional do CRA/RN também sofreu 

alterações em decorrência da greve dos servidores públicos da saúde. Inserido 

nesse contexto estava o corpo funcional do Centro que contava com adesão de 

boa parte de seus funcionários. No relato da chefe do Setor de Ambulatório dessa 

instituição, o CRA, no que concerne aos atendimentos, encontrava-se com uma 



grande redução, pois apenas 5% do seu corpo técnico não havia aderido ao 

movimento. Dos oito fisioterapeutas de que a instituição dispunha apenas um 

continuava atendendo à população e dos dois fonoaudiólogos existentes, um 

também havia aderido. Com relação às duas psicólogas que compõem a equipe, 

não houve participação, tendo em vista estarem em fase de estágio probatório. 

Quantos aos outros profissionais, com exceção das duas assistentes sociais, a 

adesão foi total.  

Segundo Martins (2001), em nossa legislação, a greve é compreendida 

como uma suspensão temporária coletiva, pacífica, total ou parcial de serviços ao 

tomador. É através da greve que os trabalhadores paralisam os serviços, numa 

clara intenção de defender seus interesses, ao mesmo tempo em que procura 

estabelecer de forma organizada sua luta por melhores condições de trabalho e de 

vida. (BORDIGNON; e SALDANHA, 2007) 

Na realidade, o movimento grevista vem sendo uma realidade constante no 

cotidiano da sociedade brasileira, contando com a participação de empregadores, 

trabalhadores, servidores e cidadãos em geral. Como lembra Saldanha e 

Bordignon (2007), o início das greves no nosso país pode ser relembrado através 

das manifestações e lutas sociais registradas nos setores privados ao longo do 

processo histórico. Contudo, nas instituições de natureza pública, as greves 

passaram a ser uma realidade frequente nas últimas décadas. “A necessidade de 

reduzir gastos por parte do Estado tem aumentado a área de conflito entre ele e 

seus servidores.” (SALDANHA, 2007, p. 335) 

No que concerne à área de saúde, sabe-se que esta vem sendo alvo de 

expressivos conflitos que, por sua vez, desembocaram na Reforma Sanitária e 

deram margem à criação do Sistema Único de Saúde. Um sistema universal com 

atendimento integral para toda a sua população. Contudo, presencia-se, desde o 

ano de sua implantação e implementação, o descaso para com os serviços e 

atividades desse setor, caracterizado por uma notória e evidente precariedade nos 

atendimentos da saúde disponibilizados por esse sistema. Em uma excelente 

abordagem, Barreto (2009) enfatiza que, embora a nossa conquista constitucional 

de saúde como um direito de todos e dever do Estado esteja garantida mediante 

políticas sociais e econômicas e, a saúde é a mais inclusiva. Através do SUS, é 

garantido o acesso universal e vivenciamos grandes dificuldades em decorrência 

de um projeto claro de desmonte capitaneado pelo Governo Federal, com a 



política neoliberal que determina o processo político e o de financiamento em 

direções diametralmente oposta. 

 A consequência dessa política é a desnutrição dos serviços, fazendo com 

que, mesmo aquelas áreas onde o Estado está constitucionalmente obrigado a 

atuar, sejam tratadas como não merecedoras de investimento e atenção, 

provocando o agravamento da situação do atendimento à saúde da população, 

principalmente a mais carente. (BARRETO, 2009, p. 5-6)  

A greve na saúde, e mais especificamente no Centro de Reabilitação de 

Adultos representa uma expressão concreta da fragilidade da gestão dos serviços 

públicos na área de saúde pelo Estado Brasileiro. Os profissionais que aderiram a 

esse movimento lutam não somente por melhores condições salariais e de 

trabalho, mas também pelo fortalecimento da política pública de saúde.  

 Com a paralisação dos serviços, ocasionado pelos meses de greve, os 

pacientes desse Centro conviveram com as consequências que a ruptura do 

tratamento pode acarretar. Ou seja, a sua descontinuidade terminou, trazendo 

prejuízo aos possíveis ganhos funcionais que as seções de reabilitação já vinham 

realizando, aspectos que mais uma vez repercutem substancialmente no nível de 

efetividade dos serviços que são prestados às pessoas com deficiência de nosso 

Estado. 

Mesmo diante de todas as contingências apresentadas, questionou-se qual 

a contribuição que o tratamento vem trazendo para os pacientes que estão em 

processo de reabilitação. As narrativas evidenciaram uma melhoria na qualidade 

de vida dos pacientes. 

 

Eu acho que a mudança na qualidade de vida. Existe aqueles pacientes 
que chegam aqui na minha sala sem comer porque não conseguem 
deglutir e aí com o tratamento, mesmo que de forma limitada ele consegue 
comer alguma coisa. (Profissional de Fonoaudiologia ) 
 

 

Segundo Pereira (2011), a intervenção através da reabilitação é legitimada 

como um espaço especializado na restauração de funções e na realização de 

adaptações direcionadas aos segmentos sociais com deficiência, tendo em vista 

que a existência de uma deficiência por si só já evidencia um carecimento em que 

a sua satisfação é percebida no processo de reabilitação.  

Nesse sentido, apesar das dificuldades de ordem orçamentária, estrutural, 



administrativa e política até então apontadas que fragilizam a efetividade dos 

serviços no campo da reabilitação das pessoas com deficiência física, o 

tratamento em curso, voltado ao segmento citado, possui efetividade na medida 

em que contribui mesmo que de forma limitada, na melhoria de sua qualidade de 

vida.  

 

Às vezes o paciente chega totalmente entregue, sem nenhuma esperança. 
A vida acabou para ele e a gente consegue trazer ele de volta para vida. 
Ele fica mais confiante, mais autônomo e com mais vontade de viver. 
(Profissional de Enfermagem) 

 

Um aspecto identificado nas falas dos sujeitos diz respeito ao fortalecimento 

da autoestima, aspecto que termina contribuindo para o desenvolvimento de 

potencialidades e autonomia dessas pessoas. E essa autonomia contribui não 

somente para os ganhos funcionais em que o corpo é a grande referência, mas 

também para o fortalecimento dos espaços de convivência social dessas pessoas. 

Nesse sentido, corpo, funções e reinserção social são componentes inseparáveis 

do processo de reabilitação. A perspectiva de reconduzir os reabilitandos no curso 

da vida, atribuído à reabilitação, conforme referenciado nos escritos de Almeida 

(2000), é colocada em evidência também nas narrativas dos profissionais. 

 

Os principais resultados que eu vejo é o fortalecimento da auto estima, o 
fortalecimento emocional, sua estrutura egóica para que ele possa viver 
bem e favorecer sua autonomia. Procuro favorecer sua autonomia para 
que ele volte as suas atividades, fortalecendo os vínculos social dele, a 
reinserção deles. (Profissional de Psicologia) 

 

 

Pode-se afirmar que, diante dessa realidade, o CRA/RN, referência no 

tratamento de reabilitação do nosso Estado, realiza dentro das suas limitações 

realiza aquilo que é possível. Sequencialmente, será apresentada a visão dos 

pacientes sobre o tratamento de reabilitação que o CRA/RN lhes disponibiliza, 

uma vez serem estes os principais atores que demarcam o processo de 

reabilitação.  

 

3.3 A AVALIAÇÃO NA ÓTICA DOS USUÁRIOS DO CRA/NATAL/RN 

  

Os pacientes, alvos das práticas reabilitacionais, são aqueles pelos quais 



os serviços de reabilitação, a partir de uma racionalidade técnica e científica, 

ganham sentido e materialidade. Em se tratando do CRA/RN, o conjunto de 

pacientes alvo da presente pesquisa foi formado por pessoas adultas na faixa 

etária entre 31 a 88 anos, com deficiências adquiridas em função de sequelas 

advindas de um AVC, realidade que os insere na categoria de deficientes físicos. 

Conforme já mencionado, geograficamente, esses atores são oriundos, em sua 

maioria de bairros periféricos da cidade de Natal, apesar de se fazerem presentes 

também pacientes provenientes de cidades circunvizinhas, como Currais Novos, 

Lajes, Macaíba e Parnamirim. 

Para iniciar o processo de avaliação por parte dos pacientes dos serviços, 

buscou-se inicialmente identificar quais os meios que possibilitaram o 

conhecimento da existência do CRA/RN. As falas seguem os seguintes 

raciocínios:  

 
Quando ele teve o AVC, ele foi para o hospital e lá me informaram que 
tinha o CRA. Então eu vim aqui, dei entrada, assinei os papeis e fui para 
casa. Com uma semana eles me chamaram para ver meu esposo e iniciar 
o tratamento. (Acompanhante) 

 
 
 

 Na narrativa a seguir, percebe-se a difícil maratona em que se inserem 

muitas pessoas quando necessitam conseguir tratamento de reabilitação para os 

seus familiares nas unidades públicas de saúde, mas o CRA termina se 

constituindo a única possiblidade encontrada. 

 

Fiquei sabendo lá no Walfredo Gurgel. Eles deram informações dos lugares 
onde tinha reabilitação e eu fui procurando vagas nos outros lugares, mas 
não conseguia. Mas quando eu vim aqui consegui logo, logo. A assistente 
social agendou e depois de uns 3 dias eu já vim pro médico e depois pra 
fisioterapia. (Paciente) 
 
 

 

 A maioria dos pacientes do CRA vem encaminhada de hospitais, como é o 

caso do Walfredo Gurgel. Outros chegam à instituição por intermédio de pessoas 

que têm conhecimento sobre a existência do Centro. 

 
A sobrinha de meu marido que sabia da existência do CRA. Eu vim numa 
sexta feira, trouxe todos os documentos comprovando que realmente eu 
precisava e aí a assistente social agendou para que eu fosse falar com o 
médico. Depois de cinco dias eu fui chamada. (Paciente) 

 



Eu fazia um tratamento particular, mas era muito caro. Mas um dia me 
informaram que tinha o CRA. Eu vim, dei entrada e com 2 semanas me 
chamaram. (Paciente) 
 
 

 

Além da forma de conhecimento sobre a existência do CRA/RN, as 

narrativas acima remetem ao debate que vem sendo travado sobre a relação dos 

usuários do SUS com os serviços de saúde. Nessa relação, a categoria acesso 

assume uma posição privilegiada, “pois é na unidade de relação do usuário com 

os serviços de saúde que se expressa concretamente o direito à saúde no 

cotidiano das pessoas”. (FLEURY, 2001)  

Conforme Fleury, a conceituação de acesso formulada por Frenk (1985) é 

associada á disponibilidade de recursos de atenção á saúde em determinado local 

e tempo, bem como as características dos recursos que facilitam ou dificultam seu 

uso por parte dos clientes potenciais.  

Discutindo a categoria acesso Donabedian (1999) a analisa a partir de 

dois aspectos: o sócio-organizacional e o geográfico. O acesso sócio-

organizacional diz respeito aos recursos que facilitam ou dificultam os esforços 

das pessoas para conseguirem o atendimento, como preconceitos sociais menos 

explícitos, como, idade, raça ou classe social, ou alguma forma de pagamento; já 

o acesso geográfico relaciona-se as características relacionadas à distância e ao 

tempo para alcançar e obter os serviços. 

Considerando os objetivos do CRA/RN, poder-se-ia considerar que 

mesmo com todas as dificuldades vivenciadas no seu cotidiano sejam elas 

administrativas, técnicas ou financeiras, que repercutem diretamente na sua 

dinâmica de funcionamento, o acesso dos usuários aos serviços que essa 

instituição disponibiliza se realiza sem grandes dificuldades. Uma vez que os 

esforços da gestão e da equipe de reabilitação caminham no sentido de ratificar 

um dos princípios do SUS, que é o direito universalizado do acesso aos serviços 

de saúde. 

 

Minha filha que mora em Brasília pesquisou na internet e entrou em 
contato com o CRA e pegou todas as informações. Passei uma semana 
esperando e eles me chamaram. (Paciente) 

 

 

Entretanto, o acesso da população aos serviços do SUS pressupõe uma 



relação de maior amplitude, pois não se restringe a um mero agendamento com 

um tempo diminuto de solicitação para o seu uso. Na visão de Vidal (2008, p.133), 

“a universalização do acesso está diretamente relacionada à promoção de 

políticas públicas capazes de garantir recursos humanos, investimentos e 

tecnologias que satisfaçam as reais necessidades dos usuários”. De forma 

esclarecedora, a autora enfatiza que:  

A concepção de acesso diz respeito ao direito universal à saúde, com 
controle social, o que ultrapassa o agendamento de uma consulta médica 
e/ou um exame marcado para meses após a solicitação. O acesso a saúde 
inclui, promoção, prevenção, serviços assistenciais, enfim, a garantia da 
qualidade de vida aos cidadãos conforme assegura a Constituição Federal 
de 1988. Trata-se da capacidade do usuário obter, quando necessitar, 
cuidados de saúde de maneira fácil e conveniente, consistindo, assim na 
disponibilidade dos serviços e recursos de saúde e sua utilização por parte 
de quem necessita. (VIDAL, 2008, p.134) 

 
 
 

Todas as narrativas dos sujeitos da pesquisa convergiram para a opinião 

de que, após tomarem conhecimento da existência do Centro e solicitarem o 

atendimento, em pouco tempo foram chamados à instituição para dar início ao 

tratamento de reabilitação. Contudo, pode-se considerar que o acesso aos 

serviços de reabilitação do CRA/RN encontra-se fragilizado em virtude da própria 

complexidade que envolve o processo do acesso. E essa fragilidade concretiza-se 

na ausência de investimentos adequados ao processo de reabilitação, na ausência 

de recursos humanos disponíveis, na ausência de condições de trabalho dos 

profissionais para realizar as seções de reabilitação, entre tantos outros fatores 

correlatos que já foram desvelados pela própria gestão e equipe de reabilitação 

CRA/RN. 

Questionados sobre o tempo em que estavam em tratamento na respectiva 

instituição, os relatos gravitaram em torno de quatro meses a cinco anos. Dos 

serviços que lhes são disponibilizados, os mais utilizados, de acordo com as 

narrativas dos entrevistados, foram o Serviço Social, a Neurologia e a Fisioterapia. 

De qualquer forma, pode-se perceber que o trilhar pelas diversas áreas 

especificas que compõem a equipe não é realizado como uma meta necessária a 

se cumprir, mas como possibilidade de uma abordagem terapêutica conforme a 

necessidade de cada caso.  

Vale salientar que a presença de profissionais de diversas áreas já sinaliza 

um processo de maturação em que a deficiência não é compreendida de forma 



exclusiva sob a ótica clínica, tão cara ao modelo tradicional que historicamente 

caracterizou as práticas reabilitadoras. Nesse cenário, a deficiência passa a ser 

abordada também a partir de um viés sócio-histórico, onde são levados em 

consideração aspectos do contexto social da vida desse usuário. 

Parafraseando Pereira (2009), a partir do reconhecimento nos campos 

teórico e político da deficiência como relação social, a intencionalidade no 

processo de trabalho em reabilitação não pode se pautar como em épocas mais 

remotas, á aproximação de um ideal de normalidade. As práticas reabilitadoras no 

contexto atual devem tomar como referência a possibilidade de uma efetiva 

participação das pessoas com deficiência nos contextos em que se inserem, 

apesar das limitações do corpo físico.  

No tocante à avaliação dos usuários sobre as instalações físicas que o 

Centro disponibiliza, foram registradas as seguintes assertivas: 

 

Muito boas, apesar de ser um serviço público (Paciente) 
Suficiente não! Eu acho que pode sempre melhorar, mas diante dos 
outros lugares púbicos que eu já vi é muito bom. (Paciente) 
Acho muito boa. Para ser um serviço que a gente sabe que é público, ele 
está bom até demais e é até de graça! (Paciente) 
 
 

Apesar de avaliarem como uma boa estrutura, as respostas dos sujeitos 

foram unânimes ao identificar a fragilidade da estrutura física do Centro. Contudo, 

consegue-se perceber, na maioria das falas, um compartilhamento sobre a 

naturalização da precariedade do serviço público de saúde. 

 Por outro lado, as assertivas dos pacientes também evidenciaram uma 

clara e notória insatisfação em relação à condução das políticas públicas, mais 

especificamente a política de saúde com ênfase na reabilitação, pelo executivo 

Estadual.  

 

Está melhorando, mas depende do governo do Estado. Esse governo não 
investe nas instituições de saúde não. Não pensam no povo não, só 
pensam neles. Quero ver se tivesse alguém da família deles se eles 
vinham para cá. Vinham nada! Eles iam para uma privada que tem tudo 
que eles precisam. (Paciente) 

 

Mas a gente sabe que poderia ser bem melhor. A gente sabe e o governo 
também sabe, mas não liga muito para a população pobre não. O CRA é 
uma instituição pública, é do Estado, então ele devia olhar mais para ela 
e não está olhando.  (Paciente) 

 



 

O fato é que ainda persiste no imaginário brasileiro a cultura de que o 

serviço público é realizado de graça, como se fosse uma dádiva do Estado, 

expressa por sua face humanitária, aspecto que justifica de alguma forma a 

desestruturação desses serviços e a exaltação do serviço privado como a grande 

referência em termos de efetividade.  

 

A vista de ser público está boa demais. Às vezes eu penso que estou em 
uma clínica privada. (Paciente) 
 
Realmente precisa melhorar um pouco. A UnP tem uma estrutura bem 
melhor. Mas também lá é uma instituição privada né? Mas mesmo assim 
eu gosto daqui. É muito bom. (Paciente) 
 
Para mim está muito boa. Não é como uma clínica particular não, por que 
não dar para comparar não né? Mas é boa sim. (Paciente) 
 
 
 

Muitos dos cidadãos desconhecem seus direitos e a origem do 

financiamento dos serviços públicos. Não são conscientes de que eles se realizam 

por meio de taxas, tributos e impostos financiados pela própria população e que, 

se fossem mais bem gerenciados, a sociedade brasileira compartilharia e 

desfrutaria de políticas públicas, de fato, capazes de atender ao conjunto de 

demandas sociais nas suas várias expressões entre elas a saúde. 

Quando indagados se os profissionais eram qualificados e em número 

suficiente para desenvolver o tratamento de reabilitação, as respostas convergiram 

para as seguintes opiniões: 

 
 

No meu ponto de vista sim. A gente que é acompanhante vê muitas coisas. 
A gente observa o desempenho deles, a vontade de está aqui e gostam de 
fazer o que fazem. Eu percebo a clareza com que eles explicam cada 
doença, a evolução do paciente, de forma bem clara e simples que é para 
quem está acompanhando entenda e ajude em casa o paciente para ele 
sempre evoluir. (Acompanhante) 
 

 

 Na fala do entrevistado, é perceptível o reconhecimento do compromisso, 

da responsabilidade e da seriedade por parte da equipe junto aos pacientes. 

Contudo, também foi argumentada a insuficiência no quantitativo de profissionais 

para responder à demanda existente. 

 
 



São sim, muito capacitados. Cada um é melhor que o outro. Mas eu acho 
que ainda é pouco num sabe! Precisa demais! Mas o governo não contrata. 
Tinha um médico de pele antes e não tem mais. Só tem um neurologista e 
pronto. Se fosse para eu dar uma nota ao CRA eu dava dez, mas só por 
conta dos profissionais porque eles são excelentes. Mas se fosse pelo 
resto não. É muito descaso com a população! (Paciente) 

 
 
 

Os discursos apresentados permitem a percepção de que o CRA/RN conta 

com uma equipe de reabilitação qualificada, compromissada, mas com um 

quantitativo insuficiente para atender á demanda que lhe é atribuída, realidade que 

termina gerando uma sobrecarga de trabalho para esses profissionais.  

 

A fisioterapeuta tadinha estava atendendo a três pacientes de uma vez só. 
Eu fiquei só observando, enquanto um fazia um exercício ela já ia ver o 
outro e o outro também. Tudo isso para não deixar a gente na mão. 
(Paciente) 

 

 

Trata-se de uma insuficiência identificada pelos pacientes que convergem 

com a opinião dos gestores e profissionais que formam a equipe já referenciada 

anteriormente neste estudo. A questão da greve, que também já havia sido 

referenciada como um fator obliterador para a qualidade dos serviços oferecidos, 

também é evidenciada pelos pacientes. 

 

Eles são bastante qualificados, educados e tratam os pacientes muito bem. 
Mas eu percebo que tem muita gente para ser atendido para poucos 
profissionais. Só tem um médico e uma enfermeira e ainda tem a danada 
da greve. (Paciente) 

 

Outro aspecto que foi levado em consideração por dois dos entrevistados, 

além da greve, foi a questão das férias por parte da equipe. Se o Centro conta 

com um quantitativo insuficiente, é evidente que a saída de um ou outro 

profissional em férias ou em greve termina alterando a dinâmica do tratamento do 

paciente. Vejamos: 

 
Todos os funcionários têm direito a férias, mas é necessário que exista um 
planejamento, que outros profissionais ocupem o lugar daquele que entrou 
em férias. A equipe que já é pequena fica desfalcada. Veja bem: a equipe é 
ótima, mas trabalha com muitas limitações. (Paciente) 

 
 

 A narrativa abaixo apresenta de forma mais minuciosa as implicações que 



as férias e as greves terminam causando para o andamento do tratamento. 

 

Fiquei 30 dias esperando a fisioterapeuta voltar das férias e isso atrapalha 
o tratamento não é? Aí para acabar de completar veio a greve. E além de 
ter aderido a greve ela tirou uma licença médica. Ao todo foram 3 meses 
parado e nesses 3 meses me faltou orientação médica e incentivo para 
fazer os exercícios em casa, então os meus músculos, meus nervos 
endureceram entende? Raciocine comigo! Se um profissional atende 30 ou 
40 pacientes por mês e ele entra em greve isso significa que esses 40 
pacientes vão ficar descobertos. E aí aquele paciente que não tem 
perseverança ele desiste mesmo, abandona de vez o tratamento. 
(Paciente) 

 

 
Contudo, é interessante esclarecer que, no caso das férias, não se trata da 

ausência de um planejamento por parte da equipe como consideram os pacientes, 

mas da ausência de um maior investimento por parte do executivo estadual em 

investir em recursos humanos para a instituição. Analisando a política de saúde no 

nosso país, Fleury (2011, p.45) tece algumas reflexões que se tornam elucidativas 

quando se procura compreender a qualidade dos serviços públicos, sobretudo no 

campo da saúde, no contexto brasileiro. Referindo-se à institucionalização do SUS 

argumenta: 

 

Apesar do enorme avanço representado por este desenho constitucional 
para as políticas sociais nessas duas décadas de sua vigência, essas 
políticas têm sofrido inúmeras contingências. A institucionalização dos 
sistemas universais e das políticas voltadas para a inclusão social teve que 
se enfrentar com um ambiente macroeconômico de ajuste fiscal e 
estabilização monetária que implicou na contenção dos recursos 
financeiros destinados às políticas sociais, em especial com relação às 
políticas universais. Essas restrições financeiras, em um momento de 
expansão dos direitos sociais, implicaram na deterioração dos recursos 

materiais e humanos existentes na rede pública.  
 

 

Quando foi sugerido que os entrevistados emitissem a sua opinião a 

respeito dos instrumentos, equipamentos ou tecnologias adotadas, projetadas 

especialmente para atender ao seu tratamento, as narrativas desses sujeitos 

evidenciaram que: 

 

No início foi bom, mas no tratamento precisa de mais instrumentos, mais 
equipamentos. A gente ver que os profissionais têm boa vontade faz o que 
pode. (Paciente) 
 

 



Assim como os profissionais de saúde que compõem a equipe de 

reabilitação do Centro, os pacientes, em sua maioria, também fizeram referência à 

carência dos equipamentos utilizados no tratamento. Não precisa ser um técnico, 

um profissional da saúde para perceber que existe uma grande insuficiência de 

equipamentos projetados para atender às necessidades da reabilitação.  

 

 Eu não sou médica não, mas eu sei que falta muito equipamento. 
(Paciente) 

 

E mais uma vez, na fala de um dos pacientes, foi evidenciado o descaso do 

Estado com o serviço público. Convergindo com Fleury (2011), a inexistência das 

condições necessárias ao funcionamento de padrões de qualidade torna os 

profissionais e usuários reféns da precariedade dos serviços e, no caso dos 

profissionais do CRA, impossibilita-os de atender à demanda com qualidade.  

 

A instituição precisa de mais aparelhos. Os nossos governantes não ligam 
para isso não, porque eles não precisam, eles não estão doentes. E se 
eles adoecerem como nós? Porque isso pode acontecer com qualquer 
pessoa não pode? Eles vêm aqui pra o CRA? Vem nada! Eles vão é pra 
instituições privadas e o pior é gastando o nosso dinheiro! (Paciente) 

 

 

Durante as entrevistas, questionou-se aos pacientes qual a contribuição que 

o tratamento vinha trazendo para as suas vidas. Os discursos revelaram que: 

 

Hoje sou outra pessoa. Já saio, passeio, ando, vou à piscina. Antes eu 
nem queria sair de casa, não queria que ninguém me visse, vivia triste, 
sem forças para viver. (Paciente) 
 

 
 

 A narrativa em questão, apesar de evidenciar os avanços que o tratamento 

trouxe para o paciente, remete também aos impactos que são gerados no 

cotidiano do indivíduo, quando percebe a ruptura com o curso esperado da vida. 

Essa realidade nos possibilita refletir sobre os escritos de Kristeva (1999), quando 

estudou a situação vivenciada pelas vítimas de trânsito. Para a autora, essas 

pessoas, ao se tornarem deficientes físicos, vivem de forma radical, em todos os 

aspectos da vida humana, a experiência de se sentirem estrangeiras de si 

mesmas. 



 Morais (1999, p.9), refletindo sobre a condição do estrangeiro, faz-nos 

lembrar que, seja na literatura, seja no cotidiano ou no cinema, esse indivíduo, que 

pode ser “compreendido como categoria ou condição, impedido de retornar à sua 

origem e relações, marca um tempo “sem destino”, sem referência, de uma cultura 

e de uma sociedade imobilizada e amarrada em seu próprio imaginário”. Difere do 

estrangeiro referenciado por Kristeva, que foi vítima de acidente de trânsito e, por 

essa razão, vê sua vida transformada radicalmente. 

 A realidade narrada pela paciente supracitada exemplifica a situação de 

conflito provocada pela deficiência. Revela o estrangeirismo ocasionado pelo AVC 

que a transformou repentinamente em deficiente física, fazendo-a ver-se e 

adaptar-se de forma dolorosa a um novo corpo, a uma nova situação, a uma nova 

realidade que determinou a busca pela reabilitação. Refletindo sobre essa sua 

nova condição, Morais (1999, p. 9) chama a atenção para outro aspecto desse 

estrangeirismo.  

 

{...} é quando ele se porta ou se sente estrangeiro diante do outro ou de um 
outro. Neste caso, o “outro” é representado por quem possui todas as 
funções e movimentos corporais e relacionais preservados. Um último 
momento é a condição simbólica e funcional de estrangeiro diante da mídia 
e da cultura, principalmente na sua dimensão produtiva e estética da mídia 
e da cultura.  A mídia e a cultura transformam-no no estrangeiro, no 
deficiente e no diferente, que num instante se descobre um cidadão de 
lugar nenhum, já que em nenhuma circunstância ele é o natural. Num 
mundo da impessoalidade, em que se afirmam os “não-lugares”, ele é o 
portador do estigma do tempo-espaço. 

 

 

Ainda conforme o autor, o estrangeiro, o diferente ou o deficiente são, para 

o padrão imagético ou de enunciados dos ordenadores do mercado e da estética 

predominantes e valorizados, referências que necessitam ser reinventadas e 

resignificadas; portanto, não cabem no modelo adotado pela própria racionalidade 

moderna. 

Nessa perspectiva, o corpo anterior passa a ser compreendido como um 

território perdido e, sendo assim, sofre não somente diante do estranhamento do 

outro, mas diante de si mesmo. Os corpos, considerados desfuncionalizados 

desses indivíduos não encontram representação em uma sociedade que convive 

com padrões de beleza estético corporal. A sua condição de deficiente determina 

alterações nas suas identidades, nos papéis sociais até então desempenhados. A 



assertiva abaixo ilustra com clareza as mudanças substanciais advindas do 

tratamento, mas, sobretudo da deficiência. 

 
Eu era uma pessoa que vivia tudo o que tinha direito. Depois que fiquei 
deficiente tudo mudou. É por isso que estou aqui, para ter um pouco da 
minha vida de volta. Antes do tratamento eu andava pegada nas coisas 
quando ia fazer alguma atividade. Agora já evolui muito graças a Deus. 
(Paciente) 
 

 

  Esses indivíduos que passaram a adquirir a deficiência, conforme elucida 

Morais (1996), passam a conviver com uma série de alterações em suas vidas, até 

então desconhecidas. Além da perda ou restrição da autonomia de sua própria 

locomoção, convivem também com outras restrições físicas, motoras, psíquicas ou 

sensoriais diversas que alteram hábitos, saberes e práticas relacionais da vida 

diária, como a questão profissional, a autoestima e tantas outras situações vividas. 

Nesse contexto, a reabilitação aparece como uma possibilidade que contribui em 

grande medida na diminuição das perdas funcionais que a deficiência acarreta.  

 

Eu melhorei muito com a reabilitação, até porque eu nem se quer andava 
mais, e agora não, estou mais independente! Melhorou muito, mas ainda 
não dar para trabalhar que é o meu maior sonho (Paciente) 

 
 Ela não andava, não falava, não mexia o braço, mas agora com a 
reabilitação ela já mexe, já anda e já fala. Ontem cheguei na casa dela e 
ela já tinha feito o almoço. Eu achei incrível (Acompanhante) 

 
 
 

 O relato abaixo traz à tona o impacto que foi gerado pelo AVC, resultando 

na deficiência, e que passa a ser vivido e sentido não somente pelo indivíduo que 

sofre para se adaptar à sua nova condição, como também pelos familiares que 

têm seu contexto familiar afetado com essa nova realidade, mas que também 

partilham da satisfação dos avanços trazidos pelo tratamento de reabilitação. 

 
Nossa! Aos poucos ele está voltando a dar os passinhos dele, como ele 
andava antes. A diferença é essa, a gente vê que ele fica mais animado e 
a gente fica cheio de esperanças. Porque a gente sofria muito quando via 
ele naquela situação. (Acompanhante) 

 
 

 Com a mesma satisfação, relata outra acompanhante. 

 
Foi uma grande contribuição que o tratamento trouxe. Ele vivia 
praticamente deitado, usava fraldas, não comia com as mãos e era a gente 
que tinha que dar. Agora ele já come sozinho, não usa mais fraldas e tá 
começando a andar. Parece um sonho poder ver ele hoje assim 



(Acompanhante) 
 

 
 

Nos relatos, percebe-se o quanto é relevante retomar ou reconduzir o 

percurso da vida, tendo em vista que, para um homem que imagina seu futuro 

quase sempre a partir de sua experiência passada, “voltar a ser “normal” significa 

retornar a uma atividade interrompida, ou pelo menos uma atividade considerada 

equivalente, segundo os gostos individuais ou os valores sociais do meio”. 

(CANGULHEM, 1978, p.91 apud Pereira, 2009) E nesse contexto, a reabilitação 

representa a possibilidade de recuperação de ganhos funcionais com vista à 

reinserção social. 

Assim como a equipe de reabilitação, os pacientes do CRA/RN, também 

reconhecem os avanços funcionais que o tratamento lhes tem proporcionado. Mais 

uma vez, a realidade vivenciada sugere, agora na visão dos pacientes, que o 

processo de reabilitação desenvolvido no Centro possui efetividade, tendo em 

vista que os impactos gerados pelo tratamento podem não se constituir eu um 

impacto ideal, em virtude das condições objetivas em que o Centro funciona, mas 

se constituem em um impacto real, na medida em que contribuem em maior ou 

menor dimensão na melhoria de sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se levarem em consideração as produções científicas concernentes à 

reabilitação de pessoas com deficiência, consensualmente elege-se como pano de 

fundo os avanços legais que ratificam o acesso aos serviços de saúde por esse 

segmento, através de um acompanhamento multi e interdisciplinar de forma a 

garantir o desenvolvimento das suas capacidades física, mental, social e 

profissional. Do ponto de vista legal, os esforços caminham na direção de 

fortalecer a independência, a inclusão e a participação em todos os aspectos da 

vida comunitária para esse segmento social que historicamente foi alvo de amplos 

processos de exclusão.  

Com a aprovação da Carta Magna, foi assegurados os direitos sociais como 

um direito universal. Entre esses direitos, encontra-se o direito à saúde, que passa 

a depender do processo de institucionalização do SUS. Nesse contexto, o 

exercício do direito á saúde condiciona-se à capacidade de unidades de saúde 

assegurarem a qualidade do atendimento e a satisfação das necessidades dos 

usuários. (FLEURY, 2011) 

Mais uma vez é pertinente referenciar que, assim como o SUS, considerado 

como um dos maiores avanços democráticos da política de saúde em nosso país, 

encontrar-se em fase de maturação, a reabilitação, uma prática especializada dos 

serviços de saúde, também encontra-se em processo de desenvolvimento, 

apresentado avanços, dificuldades e impasses, como toda e qualquer política 

pública em processo de desenvolvimento. 

No tocante à reabilitação enquanto uma especialidade da saúde no 

contexto do SUS, um dos avanços normativos de maior relevância é a portaria 

GM/MS Nº 818 publicada 05 de junho de 2001 que, por sua vez, formaliza a 

proposta de uma rede assistencial no Brasil. Configura-se como uma primeira 

norma registada no país, voltada às pessoas com deficiência física, que adota a 

viabilização de uma rede hierarquizada de serviços de reabilitação, assim como 

previam a Constituição Federal de 1988, a lei 8.080/1990, e o Decreto 3.298/1999. 

A partir da citada Portaria, passa a ser estabelecido um processo de 

descentralização no âmbito dos serviços de reabilitação física, numa perspectiva 

de garantir o acesso a um serviço terapêutico de qualidade. Ou seja, os serviços 



de reabilitação devem atender às necessidades das pessoas com deficiência, 

mantendo e garantindo a qualidade na assistência prestada. 

No Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente na cidade de 

Natal, o Centro de Reabilitação de Adultos – CRA/RN constitui-se como a 

referência no tratamento de reabilitação a pessoas com deficiência física, locus da 

presente pesquisa, que teve como objetivo maior avaliar a efetividade dos serviços 

voltados à reabilitação de pessoas com deficiência, que foram acometidas por um 

AVC, encontrando-se, pois, na condição de deficientes físicos. Em outras 

palavras, tratou-se de identificar qual o impacto/contribuição que esses serviços 

vêm trazendo para a vida dos sujeitos assistidos. 

As pessoas com deficiência física que procuram a assistência no campo 

reabilitacional, amparadas do ponto de vista legal, precisam ter as suas 

necessidades atendidas pelos serviços públicos de saúde. A complexidade que 

envolve o processo de reabilitação por si só demanda uma assistência com 

qualidade, tendo em vista que necessitam, dentro das suas possibilidades 

alcançar suas capacidades funcionais e ser incluídas no seio familiar e social. 

Durante o desenvolvimento desse estudo, foi possível identificar um 

conjunto de dificuldades referenciadas pelos sujeitos da pesquisa (gestores, 

equipe de reabilitação e usuários) que obliteram a qualidade dos serviços 

prestados, repercutindo consequentemente na sua operacionalização e na 

dimensão da sua efetividade. 

Entre as dificuldades apontadas, registra-se a insuficiência do quantitativo 

de profissionais da área de saúde para suprir a carência de seus pacientes no 

processo de reabilitação.  Uma insuficiência que acaba gerando uma sobrecarga 

de trabalho para os profissionais, tendo em vista que o número de atendimento por 

especialista, conforme narrativas colhidas nas entrevistas, atinge um número 

considerável, repercutindo na diminuição de tempo para cada sessão de 

reabilitação. Nesse sentido, considera-se que um maior investimento em recursos 

humanos contribuiria na otimização dos serviços, assim como na sua melhor 

qualidade.  

Registrou-se também a ausência de um trabalho voltado à 

família/cuidadores numa perspectiva de fortalecer uma rede apoio para o 

enfrentamento das adversidades limitativas que a deficiência pode acarretar. 

Acresce ainda a precariedade da estrutura física e dos equipamentos, além da 



fragilidade no que diz respeito à autonomia da gestão, em virtude da dependência 

perante o Executivo Estadual, representado pela Secretaria Estadual de Saúde 

Publica. É interessante acrescentar que essa dependência termina gerando 

impedimentos burocráticos que obstaculizam a dinâmica funcional do CRA/RN. 

Não obstante, é importante considerar que, mesmo com todos esses 

aspectos que comprometem a qualidade e a efetividade dos serviços em 

reabilitação, o tratamento direcionado aos pacientes do CRA/RN, avaliado sobre a 

ótica dos atores entrevistados, possui efetividade, pois contribui na evolução dos 

seus ganhos funcionais.  

Diante da ruptura provocada pela deficiência que, por sua vez, gera 

sofrimento, dor, introspecção, angústia, entre tantos outros aspectos, a 

reabilitação em curso, que vem sendo materializada através do tratamento, é 

reconhecida como um espaço capaz de contribuir na garantia dos ganhos 

funcionais ou desenvolvimento de novas potencialidades. Ou seja, o Centro vem 

proporcionando mudanças qualitativas nas vidas de seus usuários, mesmo que 

limitadas pela precariedade institucional. Nesse sentido, a realidade estudada 

sugere que o CRA/RN, no campo da reabilitação que é a sua especialidade realiza 

o que é possível.  

Diante do exposto, o CRA/RN, no que concerne à reabilitação, convivendo 

com a precariedade dos serviços, visualizados e verbalizados pelos sujeitos que 

dão materialidade a essa instituição (gestores, equipe e usuários), convive 

também com um tensionamento que o torna peculiar no processo de reabilitação 

do nosso Estado. De um lado, vem procurando garantir a reabilitação enquanto 

direito das pessoas com deficiências asseguradas legalmente; mas, por outro 

lado, é limitado pelos problemas infra-estruturais e, sendo assim, termina oferendo 

um serviço dentro dos limites de suas ínfimas possibilidades.  

Por outro lado, é pertinente acrescentar que as dificuldades no processo de 

reabilitação não se esgotam nos limites institucionais, uma vez que os resultados 

trazidos pela reabilitação são substancialmente afetados por situações que são 

externas aos serviços.  

Os resultados que um processo de reabilitação pode acarretar para a vida 

de um reabilitando, muitas vezes, são comprometidos por situações externas aos 

serviços oferecidos. Nesse sentido, a reinserção e a participação desses 

indivíduos na família e na sociedade, tão cara às praticas reabilitadoras ancoradas 



no novo modelo de saúde pública (ROCHA, 2006), ultrapassam os limites 

institucionais e, nesse processo, as barreiras atitudinais, arquitetônicas e sociais 

que demarcam o cenário social apresentam-se como fatores obliteradores da 

inclusão social desses indivíduos. Isso significa dizer que a sociedade se 

apresenta despreparada para conviver com a diversidade humana, apesar dos 

avanços legais. 

Estudos científicos comprovam casos de que pacientes já reabilitados, 

quando retornavam à clínica para revisão, cerca de meses após alta 

fisioterapêutica, não haviam retomado grande parte das relações sociais e muito 

menos retomado o trabalho e estudos, fruto da exclusão a que foram submetidos 

pela própria sociedade (GIURIOLO, 2009) Nesse sentido, a reabilitação com vistas 

à inclusão social é apenas o começo de uma trajetória de inclusão, cabendo á 

sociedade, ao Estado e à família contribuir no fortalecimento desse processo. 

Diante do exposto, depreende-se que a atuação sobre o contexto social 

torna-se imprescindível para garantir o alcance do processo de reabilitação com 

vistas à reinserção social, bem como à garantia de direitos das pessoas com 

deficiência. E essa se configura como a proposta que vem sendo lançada e 

defendida pelos adeptos do modelo de atenção à saúde e à reabilitação da pessoa 

com deficiência em saúde pública, que tem como um dos principais focos de ação 

a contribuição no processo de eliminação ou diminuição dos desmontes de 

inclusão perversa ou inclusão social propriamente dita. 

No entanto, a reabilitação em curso, presente no contexto social brasileiro, 

como bem explicita Pereira (2008), apresenta-se permeada de contradições e 

tensões, refletindo enfrentamentos para a emancipação social das pessoas com 

deficiência, tendo em vista estarmos inserida em uma sociedade capitalista 

excludente, constantemente fortalecida por um modelo de racionalidade assentada 

pela ordem e pela estabilidade.  

E, nesse cenário, torna-se imprescindível uma articulação dos serviços de 

reabilitação com os contextos sociais em que se inserem os usuários, e que se 

configuram enquanto barreiras instituídas fora dos espaços de saúde que 

oferecem os serviços de reabilitação. Como exemplo, pode-se citar a questão da 

educação e do mercado de trabalho em que, apesar de existir uma ampla 

legislação, avançada nacional e internacionalmente, que favorece a inserção 

dessas pessoas nessas esferas, ainda se registra a fragilidade das ações no 



sentido de suprimir de forma considerável a desigualdade de oportunidades e de 

acesso aos benefícios sociais. 

Compreende-se que, para que se possa garantir uma reabilitação 

condizente com a inclusão das pessoas com deficiência, as mudanças precisam 

acontecer, não somente nas instituições prestadoras dos serviços, gerenciando 

com qualidade as suas ações, mas também, elas precisam alcançar a sociedade 

como um todo. As políticas públicas precisam ser mais efetivas, operacionais, 

inclusivas, vindo de fato, a contribuir para a superação das relações excludentes e 

de iniquidades, concretizando assim, propósitos sociais de bem-estar universal.  
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 Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

 

 

Portaria nº 818, de 05 de junho de 2001 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a necessidade de organizar a assistência à pessoa portadora 

de deficiência física em serviços hierarquizados e regionalizados e com base nos 

princípios da universalidade e integralidade das ações de saúde;  

Considerando o disposto na Norma Operacional da Assistência à Saúde – 

NOAS-SUS 01/2001, aprovada pela Portaria GM/MS N° 95, de 26 de janeiro de 

2001;  

Considerando a necessidade de garantir às pessoas portadoras de 

deficiência física assistência nos vários níveis de complexidade, por intermédio de 

equipe multiprofissional e multidisciplinar, utilizando-se de métodos e técnicas 

terapêuticas específicas;  

Considerando a necessidade de subsidiar tecnicamente a implantação de 

serviços especializados, buscando a reabilitação clínico funcional da pessoa 

portadora de deficiência física e contribuindo, decisivamente, para a melhoria das 

suas condições de vida, sua integração social e ampliação das suas 

potencialidades laborais e independência nas atividades da vida diária;  

Considerando a necessidade de estabelecer mecanismos de avaliação, 

supervisão, acompanhamento e controle da assistência prestada à pessoa 

portadora de deficiência física;  

Considerando que a assistência à pessoa portadora de deficiência física 

exige uma estrutura especializada e hierarquizada de alta, média e baixa 

complexidade, com área física adequada, profissionais habilitados e suporte de 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapia;  



Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a concessão de 

Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção nos diversos níveis de 

gestão;  

Considerando que o pleno atendimento à pessoa portadora de deficiência 

física depende da qualificação dos processos de reabilitação funcional e da 

prescrição, fornecimento e adequação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção, resolve:  

Art. 1º Criar, na forma do disposto nesta Portaria, mecanismos para a 

organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Pessoa 

Portadora de Deficiência Física.  

Art. 2º Determinar às Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal a 

organização de suas respectivas Redes Estaduais de Assistência à Pessoa 

Portadora de Deficiência Física, conforme as diretrizes contidas na Portaria 

GM/MS N° 95, de 26 de janeiro de 2001, que aprova a Norma Operacional da 

Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 e as Normas para Cadastramento 

constantes do Anexo I desta Portaria.  

§ 1° As Redes Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência 

Física, de que trata este Artigo, serão integradas por:  

a - Serviços de Reabilitação Física – Primeiro Nível de Referência 

Intermunicipal;  

b - Serviços de Reabilitação Física – Nível Intermediário;  

c - Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação;  

d - Leitos de Reabilitação em Hospital geral ou Especializado;  

§ 2º Constitui um Serviço de Reabilitação Física - Primeiro Nível de 

Referência Intermunicipal a unidade ambulatorial, devidamente cadastrada no 

Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, que 

disponha de instalações físicas apropriadas, equipamentos básicos para 

reabilitação e recursos humanos com especialização, formação e/ou capacitação 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/anexos/ANEXO_I.htm


na área de reabilitação, para o atendimento a pacientes com deficiências físicas 

que requerem cuidados de reabilitação, prevenção de deficiências secundárias e 

orientação familiar. Os Serviços de Reabilitação – Primeiro Nível de Referência 

Intermunicipal, devidamente articulados com as equipes de Saúde da Família, 

devem estar subordinados tecnicamente a um Serviço de Reabilitação Física – 

Nível Intermediário ou, excepcionalmente, a um Serviço de Referência em 

Medicina Física e Reabilitação, que irá constituir-se em sua referência e contra-

referência dentro da rede estadual ou regional de assistência à pessoa portadora 

de deficiência física. Inclui a prescrição, avaliação, adequação, treinamento, 

acompanhamento e dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção;  

§ 3º Constitui um Serviço de Reabilitação Física – Nível Intermediário a 

unidade ambulatorial, devidamente cadastrada no Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, que disponha de serviços 

especializados para avaliação e tratamento de pessoas portadoras de deficiência 

física. Caracteriza-se como serviço de média complexidade, com instalações 

físicas adequadas, equipamentos e equipe multiprofissional para o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades individuais e/ou em grupo, 

acompanhamento médico e funcional e orientação familiar. Inclui a prescrição, 

avaliação, adequação, treinamento, acompanhamento e dispensação de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção;  

§ 4º Constitui um Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação a 

unidade ambulatorial, devidamente cadastrada no Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, que disponha de serviços 

especializados para o diagnóstico, avaliação e tratamento de pessoas portadoras 

de deficiências físicas (motoras e sensoriais). Caracteriza-se como serviço de 

maior nível de complexidade, com instalações físicas adequadas, equipamentos e 

equipe multiprofissional e multidisciplinar especializada, para o atendimento de 

pacientes que demandem cuidados intensivos de reabilitação física (motora e 

sensório motora), constituindo-se na referência de alta complexidade da rede 

estadual ou regional de assistência à pessoa portadora de deficiência física. Inclui 

a prescrição, avaliação, adequação, treinamento, acompanhamento e dispensação 



de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção;  

§ 5º Constitui um Leito de Reabilitação em Hospital Geral ou Especializado 

aquele destinado ao atendimento integral à pessoa portadora de deficiência física, 

quando, por indicação médica o regime de internação hospitalar for o mais 

adequado ao paciente. O Hospital Geral ou Especializado deve ser cadastrado no 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH/SUS e 

possuir condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

especializados para a realização dos procedimentos clínicos, cirúrgicos e 

diagnósticos, necessários para potencializar as ações de reabilitação;  

Art. 3º Estabelecer, como critérios a serem utilizados pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde dos estados e do Distrito Federal na definição dos 

quantitativos de serviços que integrarão as Redes Estaduais de Assistência à 

Pessoa Portadora de Deficiência Física, os abaixo relacionados:  

a - população;  

b - necessidade de cobertura assistencial;  

c - nível de complexidade dos serviços;  

d - distribuição geográfica dos serviços.  

§ 1º Os Serviços de Reabilitação Física - Primeiro Nível de Referência 

Intermunicipal terão os seus quantitativos máximos estabelecidos no Plano Diretor 

de Regionalização de cada Estado e do Distrito Federal, de acordo com a NOAS-

SUS 01/2001, sendo recomendada a instalação de, pelo menos, um serviço para 

cada módulo assistencial;  

§ 2º Os Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação e os 

Serviços de Reabilitação Física - Nível Intermediário devem observar os 

quantitativos máximos, definidos por Unidade da Federação, conforme o Anexo II 

desta Portaria;  

§ 3º Os Leitos de Reabilitação em Hospital Geral e Especializado devem ser 

dimensionados e cadastrados de forma a atender às necessidades estaduais e 
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regionais de cobertura populacional e de referência da Rede Estadual de 

Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física. Pode participar todo 

Hospital cadastrado no SIH/SUS, desde que reúna as condições para o 

atendimento ao paciente que necessite de procedimentos de reabilitação, 

devidamente organizado de forma a garantir a referência dos pacientes que 

necessitam de reabilitação em regime de internação hospitalar;  

§ 4º A distribuição geográfica, nos estados, municípios e no Distrito Federal, 

dos Serviços de Reabilitação Física – Primeiro Nível de Referência Intermunicipal, 

dos Serviços de Reabilitação Física – Nível Intermediário, dos Serviços de 

Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Leitos de Reabilitação em 

Hospital Geral ou Especializado, deverá obedecer às necessidades 

epidemiológicas e de cobertura populacional de cada Unidade da Federação.  

Art. 4º Determinar que as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito 

Federal, ao constituírem as suas Redes de Assistência à Pessoa Portadora de 

Deficiência Física, estabeleçam os fluxos e mecanismos de referência e contra-

referência.  

Art. 5º Determinar que as Secretarias de Saúde dos estados, municípios e do 

Distrito Federal elaborem e encaminhem à Secretaria de Assistência à 

Saúde/SAS, para aprovação, o Manual Operativo para Dispensação de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, aprovado pela Comissão 

Intergestores Bipartite, de acordo com o Roteiro constante do Anexo V desta 

Portaria.  

Art. 6º Aprovar, na forma do Anexo I desta Portaria, as Normas para 

Cadastramento dos Serviços de Reabilitação Física - Primeiro Nível de Referência 

Intermunicipal, dos Serviços de Reabilitação Física – Nível Intermediário, dos 

Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Leitos de 

Reabilitação em Hospital Geral ou Especializado.  

§ 1° Estados que, eventualmente, não disponham de, pelo menos, 01 (um) 

serviço em condições de cumprir as Normas para Cadastramento de Serviço de 

Referência em Medicina Física e Reabilitação poderão solicitar, em caráter 
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transitório, o cadastramento de 01 (um) Serviço de Reabilitação Física – Nível 

Intermediário, que passará a constituir a referência estadual de alta complexidade, 

até a plena habilitação de seus serviços;  

§ 2º O Serviço de Reabilitação Física – Nível Intermediário, de que trata o § 

1° deste Artigo, deverá cumprir, no mínimo, as Normas para Cadastramento de 

Serviço de Reabilitação Física – Nível Intermediário, definidas no Anexo I desta 

Portaria.  

Art. 7º Estabelecer que as solicitações para cadastramento dos Serviços de 

Reabilitação Física - Primeiro Nível de Referência Intermunicipal, dos Serviços de 

Reabilitação Física – Nível Intermediário, dos Serviços de Referência em Medicina 

Física e Reabilitação e dos Leitos de Reabilitação em Hospital Geral ou 

Especializado, sejam encaminhadas à Secretaria de Assistência à Saúde - 

SAS/MS, em um único processo contendo a totalidade dos Serviços que 

integrarão a Rede Estadual e a definição dos fluxos de referência e contra-

referência.  

Parágrafo único. As solicitações de que trata este Artigo deverão ser 

acompanhadas de relatório contendo as justificativas técnicas e necessidades 

assistenciais, dentro da lógica de constituição de Redes Estaduais de Assistência 

à Pessoa Portadora de Deficiência Física.  

Art. 8º Estabelecer que, para o cadastramento dos Serviços de Reabilitação 

Física – Primeiro Nível de Referência Intermunicipal, dos Serviços de Reabilitação 

Física - Nível Intermediário, dos Serviços de Referência em Medicina Física e 

Reabilitação e dos Leitos de Reabilitação em Hospital Geral ou Especializado, 

sejam obedecidos os critérios definidos no Artigo 3º e seus parágrafos e nas 

Normas para Cadastramento contidas no Anexo I desta Portaria.  

Art. 9º Definir que a operacionalização e o financiamento dos Serviços de 

Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Serviços de Reabilitação 

Física – Nível Intermediário serão regulamentados pela Secretaria de Assistência 

à Saúde/SAS.  

Parágrafo único. A operacionalização dos Serviços de Reabilitação Física – 



Primeiro Nível de Referência Intermunicipal estão descritas na NOAS – SUS 

01/2001 e o seu financiamento contido no valor per capita a ser definido pelo 

Ministério da Saúde para custeio desse nível de assistência.  

Art. 10. Determinar a obrigatoriedade de vistoria e avaliação anual, a ser 

realizada pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com o seu nível de 

gestão, dos Serviços de Reabilitação Física - Nível Intermediário, dos Serviços de 

Referência em Medicina Física e Reabilitação e dos Leitos de Reabilitação em 

Hospital Geral ou Especializado, cadastrados nos Sistema de Informações 

Ambulatoriais – SIA/SUS e Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS.  

Art. 11. Determinar a obrigatoriedade do preenchimento do Relatório de 

Avaliação, Acompanhamento e Alta, conforme Anexo III desta Portaria, inclusive 

para o fornecimento de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, pelos 

Serviços de Reabilitação Física – Primeiro Nível de Referência Intermunicipal, 

pelos Serviços de Reabilitação Física – Nível Intermediário, pelos Serviços de 

Referência em Medicina Física e Reabilitação e pelos Hospitais Gerais e 

Especializados com Leitos de Reabilitação.  

§ 1º Os objetivos deste Relatório são a avaliação e o acompanhamento da 

assistência prestada no País às pessoas portadoras de deficiência física, a 

identificação dessas deficiências, suas causas, incapacidades e restrições 

funcionais, permitindo ao Ministério da Saúde, aos estados e municípios e ao 

Distrito Federal o aprimoramento da assistência prestada e o estabelecimento de 

políticas de prevenção de deficiências e incapacidades na população em geral;  

§ 2º O Relatório será preenchido pelo Responsável Técnico do serviço, de 

acordo com as instruções contidas no Anexo IV desta Portaria, sendo que o 

primeiro Relatório envolverá os procedimentos realizados entre a data do 

cadastramento e o dia 31 de dezembro de 2.001 e os subsequentes, aqueles 

referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano;  

§ 3º O Relatório será preenchido em 02 (duas) vias. A primeira via deverá ser 

encaminhada, anualmente, até o dia 30 de janeiro do ano subseqüente, à 

Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal e a segunda via arquivada 
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no serviço que prestou os atendimentos;  

§ 4º As Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal deverão 

compatibilizar os relatórios encaminhados pelos serviços que compõem a Rede 

Estadual de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física e encaminhar 

uma cópia à Assessoria Técnica/ASTEC/SAS/MS;  

§ 5º Os formulários para preenchimento dos Relatórios serão impressos e 

distribuídos pelas Secretarias Estaduais de Saúde dos estados e do Distrito 

Federal;  

§ 6º O não encaminhamento dos Relatórios implicará no descadastramento 

dos Serviços e dos Leitos de Reabilitação em Hospital Geral e Especializado.  

Art. 12. Determinar às Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito 

Federal que adotem as providências necessárias ao cumprimento das normas 

contidas nesta Portaria.  

Art. 13. Determinar que a Secretaria de Assistência à Saúde adote as 

medidas necessárias à implementação do disposto nesta Portaria.  

Art. 14. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ SERRA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES E A EQUIPE DE 
REABILITAÇÃO DO CRA/RN 
 

 

1  Em sua opinião, quais os principais objetivos do processo de reabilitação, 

sobretudo das pessoas com deficiência física?  

2 Como é estruturada a equipe de reabilitação do CRA/RN?  

3 Como você avalia a estrutura física do CRA/RN? 

4 Como você avalia os serviços de reabilitação que o CRA disponibiliza a 

seus usuários?  

5 O CRA/RN possui instrumentos, equipamentos ou tecnologias adequadas, 

projetadas especialmente para atender as necessidades dos deficientes 

físicos? 

6 Como você percebe o acesso dos usuários aos serviços que são oferecidos 

no CRA/RN?  

7 Em sua opinião, qual a contribuição que o tratamento tem trazido para a 

vida dos usuários? 

8 Você atende mensalmente quantos pacientes? E por turno? 

9  Existem dificuldades encontradas na materialização das práticas de 

reabilitação das pessoas com deficiência no CRA/RN? Se existe o que 

podia melhorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS DO CRA/RN 

 
1 Há quanto tempo está em tratamento no CRA/RN/? 

2 Qual a periodicidade de suas visitas ao CRA/RN? 

3 Como você tomou conhecimento do CRA/RN? 

4 Como foi o seu acesso ao tratamento no CRA/RN? 

5 Como se dá sua locomoção até o CRA/RN? 

6  Dos serviços oferecidos no CRA/RN, qual ou quais você utiliza? 

7 Como você avalia as instalações físicas no CRA? 

8 As ações e práticas adotadas no contexto da reabilitação são suficientes 

para atender as suas necessidades?  

9 Na sua visão o CRA/RN disponibiliza de profissionais suficientes e 

qualificados para desenvolver o processo de reabilitação? 

10 Possui instrumentos, equipamentos ou tecnologias adotadas, projetadas 

especialmente para responder ao seu tratamento? 

11 Qual a contribuição que o tratamento tem trazido para a sua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação: 
Título: Avaliação de efetividade do Centro de Reabilitação de Adultos – CRA/RN: elementos 
para uma discussão. 
Pesquisadora Responsável: Adna Rejane de Freitas Rego - Doutoranda (PPGCS/UFRN) 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Telefones para contato: (84) 3608-1248 e (84) 8801-8236 
 

DADOS DO VOLUNTÁRIO PESQUISADO 

 
NOME:_________________________________________________________________________ 

RG/CPF ________________________________________________________________________  

Endereço:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 Através do presente, eu,_____________________________________________________                                                                 

identificado acima, por livre consentimento, autorizo a  pesquisadora Adna Rejane de 
Freitas Rego  a valer-se de informações obtidas através da pesquisa, expressando a minha opinião 
sobre os serviços e práticas no tocante a reabilitação materializadas no CRA.  
.  Metodologicamente será lançado mão da aplicação de entrevistas semi-estruturada que 
possibilitará à pesquisadora um maior conhecimento sobre a efetividade dos serviços de 
reabilitação que são materializados no Centro.  

Tenho ciência que as informações prestadas serão usadas exclusivamente para finalidade 
de pesquisa. A participação é voluntária, podendo ser interrompida pelo entrevistado a qualquer 
momento. Em qualquer etapa do estudo terei acesso ao profissional responsável pela pesquisa 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Declaro ser conhecedor da metodologia a ser aplicada, não existindo nela métodos 
invasivos e similares, bem como me assiste o direito de desistência a qualquer tempo que julgar 
oportuno. Os dados confidenciais envolvidos na pesquisa serão mantidos em sigilo e caso ocorra 
algum dano a minha pessoa, serei indenizado de conformidade com a norma em uso. Conheço 
bem as despesas decorrentes da pesquisa e correspondo às exigências quanto à seriedade e 
conduta moral da coordenadora do projeto.  

O presente termo de consentimento livre e esclarecido vai datado e assinado em uma via, 
ficando uma com o voluntário pesquisado; a outra, com o pesquisador responsável e uma 
testemunha que presencia o ato e que também assina o documento.  

 
Natal/RN, em             de  abril de 2012. 
 

___________________________________________________  _________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou responsável legal    Nome e assinatura entrevistador 

 
___________________________________________  __________________________________________
  
  Testemunha    Nome e assinatura do responsável pelo projeto  

 
 
Comitê de Ética – HUOL - Lopes Av. Nilo Peçanha, 620 Petrópolis Natal/RN - (84) 32023719 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


