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EPÍGRAFE 

 

Nas asas do Senhor (Eros Biondini) 

“Sei que os que confiam no Senhor 

Revigoram suas forças, suas forças se renovam 

Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar 

Pois recebo d'Ele asas 

E como águia, me preparo pra voar. 

 

Eu posso ir muito além de onde estou 

Vou nas asas do Senhor 

O Teu amor é o que me conduz 

Posso voar e subir sem me cansar 

Ir pra frente sem me fatigar 

Vou com asas, como águia 

Pois confio no Senhor! 

 

Que me dá forças pra ser um vencedor 

Nas asas do Senhor 

Vou voar! Voar!” 

Todos nós podemos cair, não somos diferentes nas quedas nem nos pecados. A diferença no 

ser humano está na confiança no Senhor, porque cair, todos nós caímos, mas levantar é para 

aquele que confia no Senhor. Ele mesmo nos dá asas, renova nossas forças e nos envia o 

Espírito Santo. 



 

 

RESUMO 

 

Os serviços de Reabilitação Física (RF) têm importância fundamental no enfrentamento da 

epidemia global dos Acidentes de Trânsito (AT). Considerando as inúmeras sequelas físicas e 

sociais dos sobreviventes, problemas de qualidade no acesso à RF constituem um agravo à 

recuperação das vítimas. Faz-se necessário implementar a gestão da qualidade destes serviços, 

avaliando dimensões prioritárias e intervindo nos seus fatores determinantes, a fim de garantir 

RF disponível em tempo e condições oportunas. Objetivou-se identificar barreiras de acesso à 

RF considerando a percepção das vítimas de AT e dos profissionais de saúde, bem como estimar 

o acesso à RF e seus fatores associados. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de natureza 

exploratória desenvolvida em Natal/RN com entrevistas semiestruturadas a 19 profissionais de 

saúde e de inquérito telefônico a 155 vítimas de AT. Para explorar as barreiras de acesso os 

discursos foram transcritos e analisados com o software Alceste, versão 4.9. Durante as 

entrevistas utilizou-se a seguinte pergunta norteadora: “Que barreiras dificultam ou impedem 

o acesso à reabilitação física para vítimas de acidentes de trânsito?”. A denominação das 

classes e eixos resultantes do Alceste foi realizada por consulta ad hoc a três pesquisadores 

externos com posterior consenso da denominação mais representativa. Realizou-se análise 

multivariada da influência das variáveis do acidente, sociodemográficas, clínicas e assistenciais 

sobre o acesso à RF. As associações que apresentaram p<0,20 na análise bivariada foram 

submetidas à regressão logística, passo a passo, com p<0,05 e Intervalo de Confiança (IC) de 

95%. As principais barreiras identificadas foram: “Regulação burocrática do acesso”, “Demora 

para o acesso”, “Não encaminhamento pós-cirurgia” e “Ineficiência dos serviços públicos”. 

Essas barreiras foram distribuídas em um modelo teórico construído a partir do diagrama de 

causa-efeito, no qual se observou que o acesso insuficiente à RF é produto das causas associadas 

à estrutura organizacional, processos de trabalho, profissionais e usuários. Construíram-se dois 

modelos de regressão: “Acesso geral à RF” e “Acesso ao serviço público de RF”. Obtiveram 

acesso à RF 51,6% dos usuários, sendo 32,9% na rede pública e 17,9% no serviço privado. O 

modelo de regressão “Acesso Geral à RF” foi composto pelas variáveis “Renda Familiar” (OR: 

3,7), “Trabalhador informal” (OR: 0,11), “Desempregado” (OR: 0,15), “Necessidade percebida 

de RF” (OR:10,0) e “Encaminhamento para RF” (OR: 27,5). O modelo “Acesso à RF no serviço 

público” foi representado pelo “Encaminhamento para RF” (OR: 23,0) e “Plano Privado de 

Saúde” (OR: 0,07). Apesar da conhecida influência dos determinantes sociais sobre o acesso 

aos serviços de saúde, situação de difícil controle pela gestão pública, este estudo encontrou 

que os processos organizativos e burocráticos estabelecidos na assistência em saúde 



 

 

determinam sobremaneira o acesso à RF. As falhas no acesso sinalizam a importância do 

problema, e os fatores associados apontam para intervenções na gestão do cuidado integral, a 

fim de melhorar a qualidade e o acesso à reabilitação física e evitar prolongamento 

desnecessário do sofrimento dos sobreviventes da epidemia de AT. 

 

Palavras-chave: Acidentes de Trânsito. Medicina Física e Reabilitação. Qualidade da 

Assistência à Saúde. Acesso aos Serviços de Saúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Physical Rehabilitation services (PR) are of fundamental importance in combating the 

global epidemic of Traffic Accidents (TA). Considering the numerous physical and social 

consequences of the survivors, quality problems in access to PR are a hazard to recovery of 

victims. It is necessary to improve the management of quality of services, assessing priority 

dimensions and intervening in their causes, to ensure rehabilitation available in time and 

suitable conditions. This study aimed to identify barriers to access to rehabilitation considering 

the perception of TA victims and professionals. The aim is also to estimate the access to 

rehabilitation and their associated factors. This is a qualitative and quantitative study of 

exploratory nature developed in Natal / RN with semi-structured interviews with 19 health 

professionals and telephone survey to 155 victims of traffic accidents. To explore barriers to 

access the speeches were transcribed and analyzed using the Alceste software (version 4.9). 

During the interviews used the following guiding question: “What barriers hinder or prevent 

access to physical rehabilitation for victims of traffic accidents?”. The names of classes and 

axes resulting from Alceste was performed by ad hoc query to three external researchers with 

subsequent consensus of the most representative name of analysis. We conducted multivariate 

analysis of the influence of the variables of the accident, sociodemographic, clinical and 

assistance on access to rehabilitation. Associations with p <0.20 in the bivariate analysis were 

submitted to logistic regression, step by step, with p <0.05 and confidence interval (CI) of 95%. 

The main barriers identified were: “Bureaucratic regulation”, “Long time to start 

rehabilitation”, “No post-surgery referral” and “inefficiency of public services”. These barriers 

were divided into a theoretical model built from the cause-effect diagram, in which we observed 

that insufficient access to rehabilitation is the product of causes related to organizational 

structure, work processes, professional and patients. Was constructed two logistic regression 

models: “General access to rehabilitation” and “Access to rehabilitation to public service”. 

51.6% of patients had access to rehabilitation, and 32.9% in public and 17.9% in the private 

sector. The regression model “General access to rehabilitation” included the variables Income 

(OR:3.7), Informal Employment  (OR:0.11), Unemployment (OR:0.15), Perceived Need for 

PR (OR:10) and Referral (OR: 27.5). The model “Access to rehabilitation in the public service” 

was represented by the “Referral to Public Service” (OR: 23.0) and “Private Health Plan” (OR: 

0.07). Despite the known influence of social determinants on access to health services, a 

situation difficult to control by the public administration, this study found that the 

organizational and bureaucratic procedures established in health care greatly determine access 



 

 

to rehabilitation. Access difficulties show the seriousness of the problem and the factors suggest 

the need for improvements in comprehensive care for TA survivors and avoid unnecessary 

prolongation of the suffering of the victims of this epidemic. 

 

Keywords: Accidents, Traffic. Physical and Rehabilitation Medicine. Quality of Health Care. 

Health Services Accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cada seis segundos, uma vida é perdida ou mutilada em Acidentes de Trânsito 

(AT) nas rodovias do mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Além das vítimas 

fatais, inúmeras outras sofrem lesões, muitas vezes, irreversíveis. As estimativas anuais da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 1,24 milhões de pessoas morrem e cerca de 20 

a 50 milhões padecem de alguma deficiência em virtude dos AT denunciam este tipo de 

violência urbana como um dilema de saúde pública global (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013b).  

Atualmente, as causas externas, entre elas os AT, constituem a terceira maior causa 

de óbito no Brasil (DATASUS, 2012; GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; DE MELLO-JORGE, 

2004). A evolução histórica do aumento da taxa de mortalidade por AT é alarmante. Entre 1980 

e 2012, morreram no País mais de um milhão de pessoas vítimas de AT, com aumento de 

126,1% na taxa de mortalidade. Num panorama internacional, o país ocupou, em 2010, a quarta 

posição entre 101 nações com maiores taxas de mortalidade por AT (23,0 óbitos/100 mil 

habitantes) (WAISELFISZ, 2013). Além disso, os traumas rodoviários constituem, na realidade 

brasileira, uma das principais causas de internações e produzem significativos custos 

hospitalares, perdas materiais, incapacidade para o trabalho e elevadas despesas previdenciárias 

(FEIJÓ; PORTELA, 2001; BOFF; LEITE; AZAMBUJA, 2002; BRASIL, 2005; IPEA; 

DENATRAN; ANTP, 2006). 

A vítima de AT requer assistência à saúde integral, do tipo urgente, para salvar a 

vida, e de reabilitação, para o pleno restabelecimento clínico e funcional. O sobrevivente de AT 

costuma sofrer sequelas físicas, psicológicas e sociais. Fisicamente, restrições de mobilidade 

podem diminuir ou inibir totalmente sua funcionalidade e independência (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2011). Perda do emprego (BOFF; LEITE; AZAMBUJA, 

2002), doenças psicossomáticas (GLINA et al., 2001) e isolamento social (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013b) são consequências individuais inter-relacionadas com os danos 

físicos que também têm repercussão coletiva.  

No entanto, muitos sobreviventes dos AT enfrentam outro tipo de violência: a 

omissão do Estado (e dos sistemas de saúde) em assegurar o direito à saúde por meio da 

reabilitação. Privar as vítimas dos serviços de RF aumenta desnecessariamente a sua dor e 

sofrimento; agrava as consequências da lesão para a saúde; limita atividades e participação 

social; reduz a qualidade de vida; e aumenta gastos em serviços de saúde e previdenciários 

(FEIJÓ; PORTELA, 2001; BOFF; LEITE; AZAMBUJA, 2002; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
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DE SAÚDE, 2003; BRASIL, 2005; IPEA; DENATRAN; ANTP, 2006; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013b). Tais problemas são consistentes na literatura e evidenciam que o 

acesso a esses serviços é crucial para assegurar a igualdade de oportunidades e qualidade de 

vida dos sobreviventes. 

O acesso constitui uma das dimensões prioritárias que caracterizam uma atenção de 

boa qualidade, sendo considerado o atributo principal dos sistemas de saúde que buscam a 

cobertura universal.  A qualidade da assistência, segundo sua definição mais prevalente, a do 

Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM), é “a prestação de serviços acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que considera os recursos disponíveis e consegue 

a adesão e satisfação do usuário” (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). Essa definição inclui, 

portanto, o acesso, compreendido como “o grau em que os cuidados apropriados são recebidos 

pela população de forma equitativa” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Para Aday e Andersen (1974), o acesso implica que uma população de risco utilize 

os serviços de saúde em razões proporcionais e ajustadas às necessidades existentes (ADAY; 

ANDERSEN, 1974). O acesso e a equidade são dimensões populacionais do conceito de 

qualidade. Sua presença é prévia ao recebimento da atenção individual e possibilita outras 

dimensões-chave da qualidade (segurança, atenção centrada no usuário, efetividade e 

eficiência) (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006). Assim, o pior sistema de saúde é aquele que não garante sequer o acesso à população 

necessitada. Embora sejam diversos os conceitos de acesso, eles são insuficientes para abordar 

seu aspecto mensurável e operacional. Também são desproporcionais as atitudes para sua 

consecução, uma vez que ainda existem muitos cidadãos sem acesso a bons cuidados de saúde 

e de reabilitação.  

Sabe-se que o determinante mais importante do acesso aos serviços de saúde é a 

disponibilidade ou a presença física de serviços, equipamentos e recursos humanos 

(TRAVASSOS; CASTRO, 2012); porém, isso não é suficiente. Estudos sobre o acesso a outros 

serviços de saúde apontam para barreiras culturais e emocionais, geográficas, financeiras, 

organizacionais e de informação (DUTTON, 1986; TRAVASSOS et al., 2000; MENDOZA-

SASSI; BÉRIA; BARROS, 2003; TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006; OLIVEIRA 

et al., 2011). A construção de um modelo teórico (DAVIDOFF et al., 2015) sobre os 

determinantes do acesso específico para esta epidemia que demanda serviços de reabilitação 

pode orientar formuladores de políticas de saúde e gestores para melhor a qualidade da atenção 

às vítimas de AT.  
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A qualidade dos serviços de reabilitação física ainda é um tema pouco abordado na 

Saúde Pública, persistindo lacunas sobre o acesso e outras dimensões da qualidade neste 

âmbito. A assistência hospitalar (BRASIL, 2015) e atenção primária (BRASIL, 2011c) têm 

predominado nas iniciativas de avaliação em saúde, mas os poucos dados existentes sobre 

serviços de reabilitação física demonstram ineficácia e insuficiência destes serviços 

(DESLANDES et al., 2006; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011; LIMA et al., 2012). 

Esse é um dado preocupante quando se reflete sobre sua importância para o enfrentamento da 

pandemia dos acidentes de trânsito. 

Considerando a frequência e a gravidade dos acidentes de trânsito para a saúde das 

populações e as recomendações internacionais de acesso universal e integral aos serviços de 

saúde, o presente trabalho objetivou avaliar o nível de acesso à RF para vítimas de AT, seus 

fatores associados e as possíveis barreiras existentes em uma cidade brasileira especialmente 

afetada pelo problema. A estimativa de acesso proporciona parâmetro para julgar a capacidade 

do sistema em atender a essa população, e os fatores associados, quando modificáveis, podem 

representar oportunidades de intervenção para melhoria da qualidade do sistema de saúde. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Contextualizando sua magnitude, a incidência dos acidentes rodoviários no Estado 

do Rio Grande do Norte (RN) tem crescido espantosamente, estando o município de Natal entre 

as capitais brasileiras com altos índices de morbimortalidade por causas externas. Quanto à 

mortalidade no trânsito, Natal/RN ocupou a sexagésima quinta (65ª) colocação dentre os 

duzentos municípios brasileiros com maior número de óbitos por acidentes de transporte em 

2006, com uma taxa de mortalidade de 10,3, e de 13,7 por 100.000 habitantes em 2010 

(WAISELFISZ, 2008). Esse mesmo tipo de estudo, publicado em 2013, apresentou a 

mortalidade na população jovem no RN de 27,7 óbitos por 100 mil habitantes, correspondendo 

a um crescimento de 121,1 % entre 1980 e 2011 (WAISELFISZ, 2013). 

Mundialmente, inexistem estimativas precisas do número de lesões e deficiências 

oriundas dos AT (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2011).  Não 

obstante o sub-registro relacionado aos dados de morbimortalidade por acidentes e violências 

no País (BARROS et al., 2003; BRASIL, 2005) também não foram identificadas estimativas 

nacionais da quantidade de deficiências decorrentes dos traumas rodoviários. Dados do Censo 

Demográfico 2010 (IBGE, 2010) apontam que 882.022 (27,84% do total do estado) cidadãos 

potiguares possuem pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora ou 
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mental). No que se refere a deficiência motora, esse quantitativo foi de 251.511 

(aproximadamente 8% do total do estado). Embora seja desconhecido o fator desencadeante 

dessas perdas funcionais, especialmente as motoras, supõe-se que os AT ampliam ainda mais 

esse quantitativo geral, que é alarmante se o compararmos com o total da população na capital: 

803.739 (IBGE, 2010).  

Considerando-se a crescente mortalidade por AT no estado do RN e seu expressivo 

número de deficiências, espera-se que o presente estudo esclareça as repercussões atreladas a 

esse tipo de violência e auxilie a tomada de decisões para ampliar o acesso à reabilitação. Assim, 

um desafio que se ergue para as responsabilidades gestoras em saúde é compreender o universo 

das demandas dessa população com danos deixados pelos AT não só na esfera físico-funcional, 

mas quanto à sua qualidade de vida, independência e reinserção social e familiar.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 REPERCUSSÕES SANITÁRIAS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

O quadro atual da transição epidemiológica brasileira caracteriza-se pela mudança 

nos padrões de morte, morbidade e invalidez e pelas transformações demográficas, sociais e 

econômicas (SCHRAMM et al., 2004; OMRAN, 1971). Compondo este cenário, as causas 

externas (violências e acidentes) geram negativos impactos sobre a capacidade funcional e 

participação social do indivíduo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003; 

GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; DE MELLO-JORGE, 2004). Essa expressiva alteração no 

quadro de morbidades da população brasileira aumentou a visibilidade e o interesse acerca do 

impacto dos acidentes de trânsito sobre os indivíduos acometidos e suas repercussões para os 

serviços de saúde e para a sociedade atual (BRASIL, 2005). 

Concernente ao crescimento econômico dos países em desenvolvimento, aumento 

da frota de transportes circulante e ao desarranjo entre rotas de tráfego e cumprimento das leis 

de trânsito, a “pandemia” dos acidentes rodoviários tem crescido de forma espantosa e 

assustadora, configurando-se, atualmente, como um grave problema de saúde pública (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013b).  

Inserido no capítulo XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade) da lista 

de Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o acidente de trânsito (V01-V99) é 

compreendido como sendo “todo acidente com veículo ocorrido na via pública” (limite de dois 

terrenos utilizados para circulação de pessoas ou bens de um lugar para outro), acometendo o 

ocupante do veículo (condutor ou não) ou o pedestre (DATASUS, 2015). Sabe-se que as lesões 

oriundas dos traumas rodoviários incapacitam total ou parcialmente os sobreviventes, em sua 

grande maioria, jovens economicamente ativos, sendo a principal causa de morte entre jovens 

com idade de 15 a 29 anos (WAISELFISZ, 2013). 

O documento publicado pela OMS “Global Status Report on Road Safety 2013” 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013b) reúne importantes informações sobre os AT 

em 182 países. Esse relatório concluiu que, apesar do incentivo das leis abrangentes para 

segurança rodoviária, ainda é inaceitável o número total de mortes no mundo por acidentes de 

trânsito (1,24 milhões de pessoas por ano), servindo como base para implantação da “Década 

para Segurança Viária 2011-2020” pela Assembleia Geral das Nações Unidas da” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2004, 2013b) 
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Além disso, os traumatismos causados pelo trânsito foram colocados, recentemente, 

pela OMS entre os 10 principais fatos sobre o estado de saúde global (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014), haja vista que, a cada dia, morrem quase 3500 pessoas em todo 

mundo por razão dos acidentes de trânsito, sendo necessárias medidas enérgicas de implantação 

das práticas de segurança viária e de efetividade das leis de trânsito, a fim de se reduzir o 

aumento dos traumatismos e mortes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013b). 

Na publicação “Traumatismos causados por el tránsito y discapacidad”, em 2011 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2011), a OMS ressalta a importância 

de se incorporar um enfoque multidimensional para o tratamento e reabilitação das pessoas 

afetadas pelos acidentes de trânsito. Além disso, enfatiza que as suas repercussões vão muito 

além da morte, englobando diversos fatores psicológicos, contextuais e culturais, restrições na 

funcionalidade e participação social (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 

2011). Esses fatores devem ser considerados centrais durante a construção e aplicação das 

políticas de saúde para essa parcela populacional. 

Os sujeitos que sobrevivem aos acidentes rodoviários submetem-se aos 

atendimentos de urgência e emergência, internação hospitalar e, normalmente, são 

encaminhados para os serviços de reabilitação física (LIMA et al., 2012), onde permanecem 

em tratamento para recuperação funcional por tempo variado. No entanto, a oposição entre a 

elevada necessidade e baixa oferta destes serviços resulta num precário e iníquo acesso 

populacional aos programas de reabilitação (DESLANDES et al., 2006). Tal problema parece 

ter maior visibilidade com a instituição recente das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

principalmente a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e a Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2011b, 2012b). 

A produção literária existente sobre a qualidade da reabilitação na Saúde Coletiva 

é insuficiente e não aborda a dificuldade dos serviços em responder às necessidades e 

expectativas das pessoas com deficiências advindas dos traumas rodoviários. Desse modo, faz-

se necessário explorar as possibilidades e limites dos vigentes modelos assistenciais de 

reabilitação, bem como seus mecanismos de estruturação e consolidação (NALLIN,1992; 

ALMEIDA, 2000; RIBEIRO et al., 2010). 

Além disso, o direito à saúde garantido a todo cidadão brasileiro, tal como previsto 

na Constituição Federal (BRASIL, 1990), precisa ser mais peculiar ao se tratar do cidadão com 

alguma necessidade de assistência em reabilitação, quer em função de uma deficiência 

permanente quer por uma lesão temporária, visto que esta condição acaba por inviabilizá-lo, 

inclusive, na luta por seus direitos sociais e por uma assistência à saúde mais integral e 
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equânime. São necessárias então, medidas e ações em saúde mais específicas e que consigam 

abarcar o montante das sequelas não apenas físicas, mas sociais, psicológicas e laborais que 

acometem as vítimas de acidentes de trânsito.  

 

2.2 DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO FÍSICA NA 

CONJUNTURA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  

 

As políticas públicas brasileiras têm sido marcadas, nos últimos anos, pela 

introdução do respeito aos direitos da pessoa com deficiência (temporária ou permanente), com 

importantes avanços em termos institucionais e legislativos através da produção e consumo de 

bens e valores sociais (BRASIL, 1989, 2004, 2008, 2011d, 2012b). Entretanto, a sociedade 

brasileira ainda sofre com o processo de exclusão social num contexto que, inversamente, gera 

contradições na inclusão social desse segmento populacional (MACIEL, 2000). 

Antes de contextualizar o quadro atual de estruturação da reabilitação física 

brasileira para vítimas de acidentes de trânsito, faz-se necessária a conceituação prévia do seu 

termo, bem como seu processo de consolidação histórica.  

A reabilitação pode ser entendida como um conjunto de procedimentos orientados 

para o “desenvolvimento de uma pessoa até o mais completo potencial físico, psicológico e 

social, compatível com seu comprometimento fisiológico, anatômico e limitações ambientais” 

(BRASIL, 2005, p.52). Em uma visão ampliada, o Ministério da Saúde define a reabilitação 

física como: 

 

Serviços existentes no SUS que atuam com equipe multiprofissional, para 
cuidados de reabilitação, prevenção e orientação familiar e concessão de 

órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, com três níveis de 

complexidade. Trabalham com atividades individuais ou em grupo, incluindo 

avaliação, adequação e acompanhamento, desenvolvendo habilidades para a 
autonomia, independência e melhoria das condições de vida das pessoas com 

deficiência (BRASIL, 2009a). 

 

Concentrada dentro da área médica, a reabilitação se desenvolve, normalmente, em 

complexos hospitalares, centros de saúde ou de reabilitação e possui como competências a 

avaliação dos problemas e necessidades, a definição do prognóstico, o planejamento e 

prescrição de tratamento, a prevenção de sequelas e o estímulo à recuperação e à integração 

socioprofissional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  
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Além disso, preconiza-se que uma reabilitação adequada deve ser feita por uma 

equipe multiprofissional composta por: fisiatra, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social. Assim, abrange ações integradas diversas 

que ocorrem desde a saúde à educação, ao emprego, à segurança social, ao controle ambiental 

e ao lazer (BRASIL, 2012b). 

Durante seu processo de construção, a reabilitação foi estruturada em dois modelos 

característicos: o Centro de Reabilitação (CR) e a Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 

O primeiro, de origem na década de 50, constitui-se como modelo hegemônico de reabilitação 

no Brasil e caracteriza-se pela realização de ações médicas-especializadas e com o modo de 

produção nas ações assistenciais para pessoas com deficiência. O modelo RBC foi criado e 

recomendado pela OMS aos países em processo de desenvolvimento econômico, a partir da 

década de 80, constituído como uma crítica ao modelo CR. Caracterizou-se pela ampliação da 

cobertura assistencial de baixo custo, pela simplificação dos procedimentos e pela capacitação 

de recursos humanos locais, considerando a integração com a comunidade como centro de suas 

ações (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2004; NALLIN, 1992). 

Conforme orienta a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência 

(BRASIL, 2008), o modelo da reabilitação pautado na comunidade está contemplado no nível 

da atenção básica, no qual a reabilitação deve ser ofertada para detectar, junto com a 

comunidade e suas lideranças, os problemas funcionais e a inclusão de pessoas com 

deficiências. Para fomentar a proposta de reabilitação integral, essa política também recomenda 

a estruturação da reabilitação no nível de atenção secundária (atenção ambulatorial 

especializada) e terciária (atenção ambulatorial e hospitalar especializada) (BRASIL, 2008). 

No âmbito da saúde, as importantes mudanças na construção e consolidação do SUS 

desde sua regulamentação na Constituição Federal (CF) de 1988 não foram suficientes para 

transformar o cenário da reabilitação física brasileira. Este se constituiu, no passado, em um 

quadro de serviços característicos do setor privado e das organizações filantrópicas e pela 

dificuldade de acesso que impede a maior parcela dessa população de ter suas necessidades 

atendidas (NALLIN, 1992; CONILL et al., 2006; BRASIL, 2008).  

Após a CF, vários instrumentos legais foram estabelecidos, regulamentando os 

direitos jurídicos do segmento populacional com deficiências. Neste contexto, a organização da 

assistência e da reabilitação ocorreu por meio da expedição de vários atos legais, tais como 

portarias, decretos, resoluções e instruções normativas para a regulamentação dessa assistência 

sob uma visão integral do sujeito, surgindo um modelo de assistência pautado na abordagem 

multidisciplinar e multiprofissional (BRASIL, 2008; RIBEIRO et al., 2010) 
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No cenário internacional, a trajetória histórica da reabilitação teve seguimento 

relevante com a aprovação pela Assembleia Mundial de Saúde da Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a qual se estrutura como um novo paradigma 

sob a ótica biopsicossocial do ser humano.  A CIF traz a funcionalidade como um componente 

da saúde que engloba todas as funções do corpo e a capacidade do indivíduo de realizar 

atividades relevantes da rotina diária, bem como sua participação na sociedade 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003; FARIAS; BUCHALLA, 2005; ARAUJO, 

2008). Essa foi a primeira iniciativa internacional de uniformizar e padronizar as classificações 

em reabilitação. 

Outro importante documento publicado pela OMS e Banco Mundial, em 2011, foi 

o Relatório Mundial sobre a Deficiência, sob o título “Word Report on Disability” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011). Esse pioneiro documento apresenta uma importante 

revisão sobre a reabilitação e reúne nove recomendações, baseadas em evidências científicas, 

para superar as barreiras que prejudicam o cuidado em saúde e em reabilitação das pessoas com 

deficiência física.  São elas: permitir o acesso a todos os sistemas e serviços regulares; investir 

em programas e serviços específicos para pessoas com deficiência; adotar planos de ação 

nacionais sobre a deficiência; envolver as pessoas com deficiência; melhorar a capacidade dos 

recursos humanos; oferecer financiamento adequado e melhorar a acessibilidade econômica; 

aumentar a conscientização pública e o entendimento das deficiências; aumentar a base de 

dados sobre deficiência e; fortalecer e apoiar a pesquisa sobre deficiência. A implementação 

dessas recomendações demanda o envolvimento de diferentes setores (saúde, educação, 

proteção social, trabalho, habitação, etc.) e atores sociais (governos, sociedade civil, 

profissionais, pessoas com deficiência e o público em geral) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004, 2011; ALMEIDA, 2000). 

Quanto às políticas nacionais de saúde, um avanço considerável para a reabilitação 

ocorreu com a promulgação do Decreto nº 7.612, de 2011, que instituiu o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite) (BRASIL, 2011d) e, em seguida, 

a Portaria Ministerial nº 793 de 2012. Essa portaria estabeleceu a Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, por meio da criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde 

para pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 

intermitente ou contínua (BRASIL, 2012b). 

Com o surgimento da nova e atual portaria de reabilitação, o cuidado do paciente 

não será voltado apenas para a deficiência física, mas inclui as deficiências visual, auditiva, 

intelectual, ostomia e múltiplas deficiências, tendo como eixo central a construção do projeto 
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terapêutico singular. Esse projeto deve ser baseado em avaliações multidisciplinares das 

necessidades e capacidades das pessoas com deficiência, incluindo dispositivos e tecnologias 

assistivas, com foco na produção da autonomia e o máximo de independência em diferentes 

aspectos da vida (BRASIL, 2012b). Desta forma, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(RCPD) está organizada nos seguintes componentes: 

I - Atenção Básica, por meio Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), quando 

houver, e da atenção odontológica; 

II - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 

Ostomia e em Múltiplas Deficiências, através dos seguintes pontos de atenção: 

estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um Serviço de Reabilitação; Centros 

Especializados em Reabilitação (CER) e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); e 

III - Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência. 

Além dos CER’s e dos CEO’s, os pontos de atenção poderão contar com serviço de 

Oficina Ortopédica fixo ou itinerante. A Oficina Ortopédica constitui-se como “serviço de 

dispensação, de confecção, de adaptação e de manutenção de órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção” (BRASIL, 2012b). Os componentes e a estruturação da RCPD podem 

ser visualizados no esquema seguinte: 

 

Figura 1 - Componentes e estruturação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. 

 
 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2012b. 
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O CER é definido segundo o “Manual de Ambiência dos Centros Especializados 

em Reabilitação e das Oficinas Ortopédicas”, publicado 2013, como sendo um: 

 

Ponto de atenção ambulatorial especializada em reabilitação que realiza 

diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento 

especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de 
tecnologia assistiva (BRASIL, 2013a). 

 

Poderá atuar em parceria com as instituições de ensino e pesquisa na inovação 

tecnológica em reabilitação e contará com o transporte sanitário para garantir o acesso da pessoa 

com deficiência aos pontos de atenção da rede (BRASIL, 2013a).  

O reconhecimento pelo Ministério da Saúde da insuficiente oferta dos serviços de 

reabilitação e a nova estruturação da reabilitação física brasileira (BRASIL, 2005, 2008, 2012b) 

apontam para necessidade nacional de expandir o acesso ao tratamento reabilitador. Para 

discutir essa questão, tomamos como população-alvo neste estudo as pessoas acometidas por 

acidentes de trânsito, considerando os alarmantes índices do problema e a necessidade evidente 

de continuidade dos cuidados. 

A reabilitação física para vítimas de AT na nação brasileira ganha visibilidade com 

a publicação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, 

pois apresenta como uma de suas diretrizes a estruturação e consolidação da assistência em 

reabilitação. Ao reconhecer o ônus que as causas externas trazem para a sociedade, 

principalmente, pela perda de anos de vida produtiva, essa política alerta sobre a importância 

da reabilitação no retorno do cidadão à força produtiva do País e também problematiza a baixa 

oferta de centros de reabilitação (BRASIL, 2005). No entanto, alguns estudos identificaram que 

a reabilitação constitui, justamente, a área de maior fragilidade para consolidação dessa política, 

seja pela sua desvalorização por parte dos gestores, seja pelo seu déficit na oferta e na 

distribuição geográfica dos serviços (DESLANDES et al., 2006; MINAYO; DESLANDES, 

2007; LIMA et al., 2012; LIMA; LIMA, 2013). 

As orientações presentes na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2012b) configurariam a situação ideal da reabilitação física no Brasil. No entanto, o que se 

observa na prática organizacional dos serviços é diferente. Se pensarmos nas Redes de Atenção 

à Saúde como estratégia para garantir a integralidade da assistência à saúde (MENDES, 2010), 

a situação que envolve as redes relacionadas às vítimas de AT denota a contradição destes 

arranjos organizativos, uma vez que, embora existentes, essas redes falham quanto à sua 
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integração (MENDES, 2010), resultando em complicações potencialmente evitáveis do cuidado 

contínuo em saúde.  

Ressalvada a fragmentação do cuidado atrelada à incomunicação das redes de 

atenção à saúde, essas conquistas políticas e legais reforçam a necessidade da construção de um 

modelo de atenção que integre efetivamente a reabilitação. Para tanto, é preciso sensibilizar e 

conscientizar os gestores, serviços de saúde e pesquisadores sobre a importância da reabilitação 

para recuperação da saúde dos sobreviventes de AT, viabilizando assim, uma discussão mais 

sistemática e ampliada do acesso universal, integral e igualitário às ações de saúde.  

 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE E DE REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

Atualmente, o conceito de qualidade prevalece em diversos contextos públicos e 

privados, aprimorando o desempenho organizacional dos serviços e a oferta de produtos. 

Embora sejam complexas, as definições de qualidade podem ser compreendidas em três níveis 

de análise: qualidade em geral, qualidade dos serviços de saúde e qualidade da assistência a um 

problema de saúde específico (GAMA; SATURNO, 2013, p. 30). Esse último será aqui 

discutido como a qualidade da assistência às vítimas de traumas rodoviários com potencial 

necessidade de reabilitação e contraditória dificuldade de acesso, conforme a figura 2. 

 

Figura 2 - Níveis do conceito de qualidade. 

 
 

Fonte: Adaptado de Gama e Saturno, 2013. 
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O conceito genérico de qualidade está relacionado com a compreensão de três 

componentes básicos: provedor, serviço oferecido e receptor (HARTELOH, 2003). A relação 

entre esses componentes, em qualquer contexto, deve estar baseada, segundo Juran, Gryna e 

Binghan (1990), na “adequação à utilização pretendida” (JURAN; GRYNA; BINGHAN, 

1990), ou seja, na oferta de serviços ajustados às expectativas e necessidades do receptor. Para 

o êxito nessa relação, é imperioso que o provedor interprete corretamente as necessidades e 

expectativas dos clientes. Do contrário, existirão problemas de qualidade.  

A analogia desses componentes torna-se complexa quando o produto oferecido não 

são bens de consumo, tais como roupas ou alimentos, e sim um serviço de saúde. Surge, nesse 

aspecto, o conceito de qualidade dos serviços de saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006; INSTITUTE OF MEDICINE, 2001; SATURNO, 2008). A ideia de qualidade da 

assistência em saúde é difícil de delimitar, pois engloba uma série de atores e componentes que 

interagem de diversas formas e que, conjuntamente, compõem o processo de cuidar em saúde.  

Apesar de existirem inúmeras definições sobre a qualidade em saúde, nenhuma 

pode ser considerada a principal, pois variam conforme os objetivos dos serviços e as pretensões 

de quem os avalia. Porém, a definição mais aceita foi proposta pelo Instituto de Medicina 

(IOM), dos Estados Unidos da América (EUA), que cita a qualidade dos serviços de saúde 

como sendo a “prestação de serviços acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, 

que considera os recursos disponíveis e consegue a adesão e satisfação do usuário” 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). 

Assim, para um serviço ser considerado de qualidade, deve seguir um conjunto de 

dimensões amplamente utilizado em diversas partes do mundo, e que serviu de base para a 

construção de indicadores de qualidade proposto pelo IOM, sendo, posteriormente, adaptado 

pela OMS.  Essa concepção multidimensional da qualidade das ações em saúde conciliam os 

atributos seguintes: Acesso/Oportunidade, Equidade, Segurança, Efetividade, Atenção 

Centrada no Paciente e Eficiência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006; INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2001). 

Essas dimensões podem ser classificadas em dois subgrupos: dimensões 

populacionais (acesso e equidade) e dimensões individuais (segurança, efetividade, atenção 

centrada no paciente e eficiência) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Em nossa 

análise, o primeiro grupo refere-se aos atributos que devem existir prévia e continuamente à 

obtenção do cuidado em si, pois incidem sobre as populações, em condições ou não de agravo 

à saúde. O segundo grupo agrega as dimensões da qualidade que refletem a atenção em um 

nível individual e que só ocorrem uma vez obtido o acesso, equitativo ou não. 



34 

 

O médico e professor Avedis Donabedian foi um dos pioneiros a enfatizar a questão 

da qualidade dos cuidados de saúde, especialmente a qualidade centrada na relação médico-

paciente. Dessa forma, ele introduziu os conceitos de estrutura, processo e resultado, modelos 

amplamente utilizados na avaliação da assistência sanitária. Embora muitos pesquisadores 

fragmentem os componentes dessa tríade, a concepção original apresentada por Donabedian é 

caracterizada como uma “cadeia ininterrupta de meios antecedentes seguida de fins 

intermediários, que por sua vez são meios para outros fins”, ao referir-se, respectivamente, à 

estrutura, processo e resultados (DONABEDIAN, 1966). 

Os resultados são, notadamente, os dados mais utilizados para avaliar a qualidade 

em saúde, pois a esses são atribuídos os critérios de fracasso ou êxito, tal como a morte ou a 

readaptação funcional pela reabilitação física. No entanto, as análises dos resultados possuem 

limitações para serem considerados isoladamente pois, sobre eles, incidem outros fatores além 

da assistência clínica e, em algumas situações, é preciso que transcorram vários anos para se 

dizer que os bons resultados são evidentes. Por isso, outra forma de se enfocar a avaliação da 

assistência é examinar o próprio processo da prestação do cuidado: avaliação da história clínica, 

exame físico, tratamento, coordenação e continuidade da atenção, entre outros 

(DONABEDIAN, 1988).  

A terceira forma de avaliar a qualidade é estudar o espaço onde são produzidos os 

meios e procedimentos para oferta dos cuidados em saúde, ou seja, conhecer a estrutura e seus 

aspectos, tais como: adequação das instalações e equipamentos, recursos humanos e 

financeiros, estrutura administrativa dos serviços e vários outros (DONABEDIAN, 1988). 

Interligando essas concepções, as dimensões propostas pelo IOM e OMS referem-

se aos atributos mínimos da qualidade de um serviço de saúde que podem ser avaliados em 

termos de estrutura, processo e resultados. Os dados dessa tríade nos permitem saber se a 

qualidade do cuidado em saúde é boa ou não. Essas avaliações terão especificidades de acordo 

com cada nível de complexidade onde ocorre a assistência concreta.  Assim, a avaliação da 

atenção em urgência e emergência é diferente da atenção em reabilitação que, por sua vez, 

difere da assistência na atenção primária. Por isso, a qualidade deve ser definida para cada tipo 

de serviço ou de complexidade que se deseja avaliar.  

Infelizmente, a qualidade dos serviços de reabilitação não é tão discutida em Saúde 

Pública, sendo, na maioria das vezes, desconhecida. Essa lacuna existente se explica pela 

escassez de estudos pertinentes e comparáveis a nível internacional sobre o acesso e outros 

atributos da qualidade aplicados à reabilitação. Quando existentes, tais dados, muitas vezes, 

demonstram a ineficácia e insuficiência do serviço oferecido (WORLD HEALTH 
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ORGANIZATION, 2011). Desse modo, conhecer a qualidade dos serviços de reabilitação nos 

permite inferir sobre a qualidade global da atenção em saúde. 

Considerado aqui como condição sine qua non para obtenção do cuidado, o acesso, 

dimensão avaliada neste estudo, pode ser compreendido como a “relação entre a procura e a 

entrada nos serviços”, e expressa as “características da oferta que facilitam ou obstruem a 

utilização dos serviços de saúde” (TRAVASSOS; CASTRO, 2012, p. 185).  Ponderando que 

podem existir obstáculos nesse fluxo de eventos, o acesso também pode ser definido como a 

“facilidade com que as pessoas obtêm a assistência sanitária diante de barreiras organizacionais, 

econômicas, culturais e emocionais” (SATURNO, 2008).  

A avaliação do acesso é central em países que têm o ideário do direito à saúde e da 

universalidade do acesso.  No Brasil, a Constituição Federal apresenta a atenção à saúde 

alicerçada em princípios que acentuam o acesso: universalidade, integralidade e igualdade, 

sendo, portanto, um dos pré-requisitos para uma eficiente atenção (BRASIL, 1990).  

O acesso aos serviços de reabilitação pode exercer grande influência na 

funcionalidade do indivíduo com lesões por AT, pois, quando este é deficitário, promove 

avanços deletérios no quadro de incapacidades (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Assim, o acesso deve ser considerado prioritário na formulação das políticas voltadas à 

recuperação e reabilitação da saúde, no sentido de prover aos indivíduos a capacidade de lidar 

melhor com seu quadro residual com vistas à uma vida de qualidade. Diante disso, neste estudo, 

o que se pretende conhecer é se a assistência sanitária, no caso, a reabilitação física, chega ou 

não a quem necessita e se ocorre em tempo oportuno.  

Considerando a tríade estrutura-processo-resultado e as dimensões da qualidade, foi 

construído pelo presente estudo um modelo teórico que explica a qualidade da assistência aos 

sobreviventes de traumas rodoviários, especialmente dos cuidados em reabilitação, conforme 

apresentado na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo teórico para avaliação da assistência às vítimas de acidentes de trânsito. 

Fonte: Autora, 2015. 
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Explicando o modelo apresentado na figura 3, os acidentes de trânsito se 

materializam, predominantemente, em um contexto dos países em desenvolvimento, onde o 

crescimento econômico e o maior acesso aos meios de transporte, aliados à cultura da pressa, 

do excesso de trabalho e dos fatores comportamentais, favorecem o seu surgimento. A 

população mais vulnerável a esses eventos traumáticos são, normalmente, indivíduos jovens, 

economicamente ativos, do sexo masculino, motociclistas e pedestres (WAISELFISZ, 2013).  

Uma vez ocorrido os acidentes, o sistema de saúde precisar agir para evitar que 

mais agravos à saúde aconteçam. Assim, atender as necessidades e expectativas de quem se 

acidenta demanda, dos serviços de saúde, uma atenção de qualidade que considere, 

minimamente, o acesso e a equidade (dimensões populacionais).  

Após a entrada da vítima de AT na atenção urgente, o setor saúde deve dar uma 

resposta com uma assistência sanitária que contemple as dimensões individuais, ou seja, que 

seja efetiva, eficiente, segura e centrada no paciente. Igualmente, deve acontecer quando o 

sobrevivente de AT continua na rede, ainda com limitações clínicas e funcionais, necessitando 

de reabilitação física. Alcançar esses padrões de qualidade do cuidado demanda dos serviços 

adequada estrutura física, organizacional e financeira, que facilite a execução de processos 

adequados técnica e cientificamente e com relações interpessoais boas para que produzam bons 

resultados clínicos, funcionais e de satisfação.  

Atreladas às dimensões da qualidade e à tríade estrutura-processo-resultado podem 

existir barreiras, de natureza diversas, que o usuário deve superar para ter sua saúde 

restabelecida. Essas barreiras parecem ser ainda maiores para os serviços de reabilitação devido, 

principalmente, à sua baixa oferta (DESLANDES et al., 2006; LIMA et al., 2012; LIMA; 

LIMA, 2013). 

Como o acesso aos cuidados em reabilitação são, no aspecto prático, 

descontextualizados da complexidade que integra as necessidades dos sobreviventes dos AT, 

uma forma de se abordar os problemas de qualidade em reabilitação se dá por meio da 

identificação dos fatores determinantes que limitam o seu acesso e de como esses podem ser 

superados.  

Para isso, é indispensável considerar a visão do usuário e identificar se os serviços 

e profissionais reconhecem as suas perspectivas a fim de fazer ajustes pertinentes em matéria 

de reabilitação. Diante do exposto, o estudo se deteve em avaliar a dimensão populacional do 

acesso com o intuito de iniciar a pesquisa sobre a qualidade em reabilitação física. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Aliado às pesquisas avaliativas e à observância das recomendações internacionais, 

o presente trabalho objetivou avaliar o acesso à reabilitação física para vítimas de traumas 

rodoviários de Natal - RN.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudo Qualitativo 

 Identificar barreiras de acesso à Reabilitação Física segundo a percepção das 

vítimas de acidentes de trânsito e dos profissionais de saúde do âmbito hospitalar e 

ambulatorial; 

 Avaliar o fluxo das vítimas de acidentes de trânsito entre a alta hospitalar e a 

admissão ou não na reabilitação física;  

 Analisar as barreiras de acesso à RF para vítimas de acidentes de trânsito a partir 

de um modelo teórico (diagrama de causa-efeito) para melhoria da qualidade. 

 

Estudo Quantitativo 

 Traçar o perfil demográfico, socioeconômico e clínico-funcional dos sujeitos 

acometidos por acidentes de trânsito; 

 Estimar o nível de acesso geral e acesso no serviço público ao tratamento 

reabilitador para vítimas de acidentes de trânsito; 

 Identificar e analisar os fatores associados (socioeconômicos, do acidente, clínico-

funcionais e da assistência em saúde) ao acesso à reabilitação física para 

sobreviventes de traumas rodoviários. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO E CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo de natureza exploratória e avaliativa, 

realizado em estabelecimentos de saúde localizados no município de Natal/RN durante o ano 

de 2014. Teve como propósito identificar as barreiras de acesso à reabilitação física a partir da 

percepção dos profissionais (hospitalares e ambulatoriais) e das vítimas de acidentes 

rodoviários e construir um modelo teórico de causas do não acesso para a melhoria da 

qualidade. Além disso, objetivou estimar o nível de acesso à RF e seus fatores determinantes 

por meio da análise multivariada.  

A capital norte-rio-grandense foi escolhida como cenário do presente estudo por 

possuir elevada mortalidade por AT, com dados consistentes e representativos da realidade 

brasileira (WAISELFISZ, 2013). Além disso, segundo os dados do último inquérito VIVA 

(Vigilância de Violências e Acidentes) realizado em 2011, 46,3% dos acidentes em Natal/RN 

foram provocados por AT, ocupando o primeiro lugar entre as capitais brasileiras (DATASUS, 

2011).  

Os serviços existentes para atender a essa epidemia dos AT em Natal/ RN são, 

principalmente, um complexo hospitalar de Urgência e Emergência de 284 leitos e cinco salas 

de cirurgia, referência estadual no atendimento ao trauma, e sete serviços ambulatoriais de 

reabilitação física, sendo dois desses privados conveniados ao SUS. Os serviços ambulatoriais 

de RF caracterizam-se, predominantemente, por possuir médico generalista e fisioterapeuta; 

funcionar no horário diurno; ofertar serviços de ortopedia, traumatologia e reumatologia; 

utilizar o encaminhamento médico como critério de admissão; realizar o agendamento das 

sessões por ordem de chegada e sem classificação de risco e; não possuir padronização para 

registro das informações clínicas em prontuário. 

A coordenação entre os níveis de atenção às vítimas de AT está prevista no sistema 

público de saúde pela Linha de Cuidado ao Trauma da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências (RUE) (BRASIL, 2011b, BRASIL, 2013b) e pela Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2012b). Este estudo considera, portanto, a adequada transição e 

integração entre a atenção hospitalar de urgência e emergência e o regime ambulatorial de 

reabilitação física para a garantia da integralidade do cuidado e manutenção da integridade 

física, mental e social dos indivíduos.  

 



42 

 

4.2 SUJEITOS DO ESTUDO  

 

A população-alvo de informantes sobre o acesso aos serviços foi composta por 

profissionais da equipe interdisciplinar hospitalar e da reabilitação ambulatorial e por vítimas 

graves de acidentes de trânsito. Intencionou-se apreciar a ótica dos profissionais de saúde sob 

uma perspectiva interdisciplinar, pois estes vivenciam, de forma prática e rotineira, as 

dificuldades e potencialidades envolvidas com a práxis, devendo suas percepções serem 

consideradas para a (re) organização dos serviços de saúde. Ademais, foi analisada a concepção 

das próprias vítimas de AT em respeito ao princípio de que o serviço de saúde de boa qualidade 

deve elaborar suas ações para atender as necessidades e preferências da população-alvo. 

 Os critérios de seleção dos profissionais foram: estar em exercício pleno nos 

serviços de saúde pesquisados há pelo menos um ano; integrar a gerência do serviço e/ou atuar 

na assistência hospitalar ou ambulatorial às vítimas de AT. Não participaram profissionais de 

licença médica, de férias ou afastados por outros motivos.  O tamanho mínimo da amostra foi 

de um profissional de cada serviço de reabilitação (sete profissionais) e, minimante, um 

profissional hospitalar de cada formação envolvida com a vítima de trauma, a saber: médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e assistente social (cinco profissionais). A 

seleção da amostra foi intencional e o seu tamanho final foi definido segundo o método da 

saturação teórica de informações (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

Os critérios de inclusão das vítimas de acidentes foram: pacientes com diagnóstico 

principal de fratura, amputação ou Traumatismo Cranioencefálico (TCE), condições que 

normalmente justificam a necessidade de RF, e alta entre janeiro a agosto de 2013 no hospital 

de referência. Foram excluídos os pacientes que não residiam em Natal/RN e que não estavam 

disponíveis às quatro tentativas telefônicas. O tamanho amostral pretendido para o estudo 

qualitativo foi de 100 sujeitos e o critério para interrupção da seleção ocorreu após alcançado 

um nível aproximado de 75% de aproveitamento textual exigido pelo software de análise. 

Registraram-se 5.367 acidentes de trânsito de janeiro a agosto de 2013; destes, 

2.795 foram vítimas residentes em Natal/ RN, dentre os quais 612 atendiam aos critérios de 

inclusão, correspondendo à população de estudo. 

Para análise quantitativa, o tamanho da amostra para estimar a proporção de 

indivíduo com necessidade de RF foi determinado com base na estimativa da proporção para 

população finita. Sendo desconhecidos os valores de “p” e “q”, o tamanho amostral foi 

calculado a partir estimativa de Pallás e Villa (2004). Com um valor crítico 𝑍𝛼/2 = 1,96, 

precisão (i) de 0,05 e Intervalo de Confiança (IC)  de 95%, obtivemos uma amostra mínima e 
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aproximada de 384 pessoas. Tratando-se de uma população com necessidade comprovada de 

RF, o valor mínimo da proporção de acesso que se desejou estimar foi de 50%. 

Posteriormente, o tamanho amostral foi ajustado ao cálculo de correção para 

populações finitas (Quadro 1). Com tal correção, o número mínimo de sujeitos necessários para 

estimar o acesso seria de 235.  Apesar de concretizadas quatro tentativas telefônicas a todos os 

612 indivíduos que atendiam aos critérios de inclusão, o tamanho final da população de estudo 

foi de 155 indivíduos, representando uma porcentagem de resposta de aproximadamente 66 %. 

Para estimar o acesso, foram considerados apenas os sujeitos com comprovação da 

necessidade de reabilitação, identificada a partir da análise das variáveis da assistência sanitária, 

da condição clínica e restrições nas atividades rotineiras e da autopercepção da necessidade de 

RF, equivalendo ao total dos entrevistados (n:155).  

 

Quadro 1 - Fórmulas para determinação do tamanho amostral da população de estudo. 

Estimativas do tamanho amostral 

Tamanho amostral segundo a proporção 

populacional  

Cálculo de correção para populações finitas 

𝑁 =
𝑍𝛼2 ∙ 0,25

𝑖2
 𝑛 =

𝑛

[1 + (
𝑛
𝑁
)]

 

Fonte: Pallás e Villa, 2004. 

 

 

4.3 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada entre março e julho de 2014. Para o estudo 

qualitativo, as entrevistas em profundidade aos profissionais foram aplicadas em seu ambiente 

de trabalho, em salas e horários reservados. Empregou-se a seguinte pergunta norteadora: “Que 

barreiras podem dificultar ou impedir o acesso à reabilitação física para vítimas de acidentes 

de trânsito?”.  

As vítimas de AT e seus contatos telefônicos foram identificados por meio do banco 

de dados disponibilizado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital do estudo. Os 

egressos do hospital ou seus responsáveis foram localizados por chamadas telefônicas para 

consentimento em participar da pesquisa e aplicação do questionário telefônico semiestruturado 

sobre as barreiras de acesso aos serviços de reabilitação física.  
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O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário telefônico 

elaborado pelos pesquisadores após revisão da literatura, e constituía de uma questão subjetiva 

(pergunta norteadora do estudo qualitativo) e 25 questões objetivas acerca de aspectos 

individuais, do acidente, clínicos e assistenciais. O instrumento foi validado pelos 

pesquisadores (relevância, validade de conteúdo e adequação da terminologia empregada) e 

testado em estudo piloto com uma parcela da amostra (8,8%) a fim de verificar sua viabilidade.  

O inquérito telefônico foi a técnica de coleta escolhida por viabilidade da sua 

execução e porque, em estudos de base populacional, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre estimativas obtidas pelos inquéritos telefônicos e os 

inquéritos realizados pessoalmente (FERREIRA et al., 2011; FRANCISCO et al., 2013). 

A partir do questionário, foram coletadas a(s) seguintes variáveis de interesse: 

 

 Dependentes: acesso (sim e não) à reabilitação física geral e no serviço 

público e tempo (em dias) para o início da RF; 

 Independentes: sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, renda 

familiar, situação conjugal, se possui plano privado de saúde e atividade 

ocupacional); do acidente de trânsito (tipo de acidente, de veículo e de 

vítima); clínico-funcionais (autocuidado, locomoção, mobilidade, uso de 

órtese, diagnóstico e localização da lesão, retorno ao trabalho e necessidade 

percebida de RF) e; assistenciais (encaminhamento à RF, informações sobre 

RF, reabilitação hospitalar, tipo de tratamento clínico e tempo de internação 

hospitalar).  

 

Para realização da entrevista telefônica aos usuários, utilizou-se das seguintes 

questões norteadoras: “O (a) senhor (a) realizou tratamento de reabilitação após a alta 

hospitalar? Encontrou alguma dificuldade para ter acesso (ou que impossibilitou o acesso) ao 

tratamento de reabilitação? Se sim, que dificuldades encontrou?”. 

Mediante consentimento dos pesquisados, as entrevistas foram gravadas, 

concomitante com as anotações no diário de campo e, posteriormente, transcritas e preparadas 

para análise dos dados textuais. 
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4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Estudo Qualitativo 

Os dados textuais resultantes (corpus) das entrevistas aos profissionais e usuários 

foram analisados, separadamente, com auxílio do software Analyse Lexicale par Contexted’um 

Esemble de Segments de Texte (Alceste) (REINERT, 1990), na versão 4.9 para Windows.  

Procedeu-se à análise do conteúdo para classificar, resumir e extrair 

automaticamente as estruturas mais significativas dos discursos, utilizando-se, para isso, da 

Classificação Hierárquica Descendente, a qual permite mensurar a importância das ligações 

entre os vocábulos por meio do qui-quadrado. Em etapas seguintes, realizou-se a classificação 

cruzada entre os segmentos de textos e as variáveis descritivas dos sujeitos e, por último, 

sucedeu-se à Análise Fatorial de Correspondência, que resulta em um módulo gráfico com 

setores de animação em 2D e 3D, os quais reforçam a compreensão dos resultados estatísticos. 

Na intenção de diminuir a subjetividade do pesquisador sobre o objeto de estudo a 

denominação das classes e eixos resultantes da análise do Alceste foi realizada por meio de 

consulta ad hoc a três pesquisadores externos ao estudo e com expertise na área de 

conhecimento científico. Posteriormente realizou-se consenso sobre a denominação mais 

representativa da análise. 

Após essa denominação, as barreiras identificadas nos discursos foram distribuídas 

em um modelo teórico construído a partir do diagrama de causa-efeito. Este recurso gráfico 

constitui um dos métodos mais úteis para a análise de um problema de qualidade, pois, além de 

dimensioná-lo, permite identificar as causas associadas à estrutura organizacional, processos de 

trabalho, profissionais e pacientes, facilitando, portanto, a tomada de decisão (DAVIDOFF et 

al., 2015; SATURNO; GASCÓN, 2008). 

 A análise descritiva do perfil dos usuários foi realizada em frequências absolutas e 

relativas, segundo as variáveis: sexo, idade, situação conjugal, escolaridade, renda familiar, tipo 

de vítima e tipo de veículo. Quanto aos profissionais, sua caracterização em frequências 

absolutas e relativas ocorreu de acordo com as variáveis: sexo, idade, formação e nível de 

qualificação profissional, além do tempo de atuação no serviço pesquisado. 
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Estudo Quantitativo 

As informações coletadas no inquérito telefônico foram sistematizadas em um 

banco de dados e analisadas estatisticamente por meio da utilização do software Statiscal 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. 

Após estatística descritiva das características da amostra, foram calculadas as 

estimativas pontuais e intervalares (Intervalo de Confiança de 95%) para a frequência de 

sujeitos que obtiveram acesso (geral e público) e o tempo médio (em dias) para o início da 

reabilitação.  

Para análise dos fatores determinantes do acesso, as associações entre as variáveis 

categóricas foram quantificadas com o teste de qui-quadrado (Pearson Chi-square). As 

variáveis associadas ao acesso (variável dependente) com p<0,20 na análise bivariada foram 

incluídas em modelos de regressão logística, passo a passo (Método Forward condicional), 

com p<0,05 e IC de 95%.   

O diagnóstico de colinearidade das variáveis do estudo foi realizado por meio dos 

testes de Fator de Inflação da Variância (VIF) e Tolerância (FIELD, 2009). Construiu-se dois 

modelos de regressão logística: “Acesso geral à RF” e “Acesso à RF na rede pública”. A 

qualidade do ajuste dos modelos de regressão foi avaliada por Teste de Hosmer e Lemeshow e 

R2 de Nagelkerke (FIELD, 2009). 

Para ilustrar esse modelo, consideramos a variável dependente e dicotômica 

“Acesso geral à reabilitação física”, onde o valor 0 ocorre quando não se apresenta o sucesso 

(acesso) e 1, quando este está presente. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes/UFRN sob número de protocolo 611.492/2014, sendo respeitadas 

as diretrizes para realização de pesquisas envolvendo seres humanos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012a). Cada profissional de saúde entrevistado 

formalizou sua participação por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Tratando-se de um inquérito telefônico, o TCLE dos usuários foi obtido 

por meio do consentimento verbal e registrado com a gravação das chamadas telefônicas.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO QUALITATIVO 

 

Este estudo aborda a qualidade dos serviços de reabilitação física (nível 

ambulatorial), sob a perspectiva da avaliação de uma de suas dimensões, o acesso (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006). Os resultados fornecem informação útil para a construção 

do conhecimento e tomada de decisões para a melhoria da qualidade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006; INSTITUTE OF MEDICINE, 2001) dos serviços de reabilitação 

física em geral, uma necessidade brasileira e global.  

As denominações dos eixos e classes do Alceste segundo a consultoria ad hoc estão 

apresentadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Denominações dos eixos e classes do Alceste segundo a consultoria ad hoc, Natal – RN. 

PROFISSIONAIS 

 CONSULTOR 1 CONSULTOR 2 CONSULTOR 3 DENOMINAÇÃO 

FINAL 

Eixo 1 

(43,93%) 

Fase de 

atendimento e 

encaminhamento 

após o acidente 

fase aguda 

Estrutura da rede 

de atenção ao 

acidentado de 

trânsito 

 

A 

(des)organização 

da assistência às 

vítimas de transito 

Organização da 

assistência 

hospitalar 

Classe 5  

(24,71%) 

 

Atendimento Atenção hospitalar Percurso e 

sofrimento dos 

pacientes 

Percurso e 

sofrimento dos 

pacientes 

Classe 1 

(19,22%) 

Encaminhamento Rede integrada de 

atenção à 

reabilitação 

Dificuldades na 

comunicação: 

para onde 

referenciar? 

Coordenação entre 

os níveis de 

atenção 

Eixo 2 

(56,08%) 

 

Procedimentos na 

fase subaguda 

Caminhos para a 

reabilitação ou 

Trajetória até a 

reabilitação 

A regulação: 

normas, queixas e 

reclamações 

 

Organização da 

assistência 

ambulatorial 

Classe 4  

(23,53%) 

 

Localização para 

atendimento 

posterior 

Serviço privado: 

solução para 

reabilitação 

Normas para 

atender a 

demanda 

Regulação 

burocrática do 

acesso 
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Continuação do quadro 2. 

Classe 3 

(21,57 %) 

 

Autorização no 

distrito do paciente 

Ineficiência do 

serviço público na 

reabilitação 

A demora para 

autorizar 

Demora para o 

acesso 

Classe 2 

(10,98%) 

Documentação e 

transporte 

Dificuldades de 

deslocamento até o 

serviço de 

reabilitação 

Como obter 

transporte 

gratuito? 

 

Dificuldades de 

Transporte 

USUÁRIOS 

 CONSULTOR 1 CONSULTOR 2 CONSULTOR 3 DENOMINAÇÃO 

FINAL 

Eixo 1 

(46,01%) 

Encaminhamento 

do paciente no 

intra e pós cirurgia 

Aspectos 

traumáticos do 

acidente 

Rede hospitalar Encaminhamento 

à reabilitação 

Classe 5 

(30,52%) 

Mau 

encaminhamento 

na reabilitação pós 

cirurgia 

Consequências 

proximais do 

acidente 

Falta de 

encaminhamento 

médico, espera 

por cirurgia e dor 

Não 

encaminhamento 

pós-cirurgia 

Classe 3 

(15,49%) 

Atuação imediata 

pós acidente 

 

A vivência do 

acidente 

Walfredo Gurgel: 

espera por 

cirurgias e 

internação 

prolongadas 

Assistência 

hospitalar 

Eixo 2 

(54 %) 

Fatores que 

influenciam o 

início do 

tratamento de 

fisioterapia 

As condições da 

Reabilitação 

Atenção 

especializada 

Condicionantes 

do acesso à 

reabilitação 

Classe 1 

(18,08%) 

Dificuldade 

económica para 

realizar a 

fisioterapia 

Necessidade da 

reabilitação 

Dificuldade de 

acesso (não 

procurou serviço) 

Dificuldades do 

usuário para o 

acesso 

Classe 4 

(19,71%) 

Fatores 

burocráticos e de 

transporte que 

influenciam a 

marcação da 

consulta 

Ineficiência do 

serviço público na 

reabilitação 

DS, gargalho, 

barreira, fila na 

madrugada e dez 

sessões 

Ineficiência dos 

serviços públicos 

Classe 2 

(16,20%) 

Escolha do local 

onde vai realizar a 

fisioterapia 

Serviço privado: 

solução para 

reabilitação 

Burocracia do DS 

limitando o acesso  

Alternativa de 

acesso no serviço 

privado 

Fonte: Autora, 2015. 
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No total, os resultados estão embasados em entrevistas a 120 sujeitos, somando os 

profissionais de saúde e as vítimas de acidentes de trânsito que receberam atendimento de 

urgência por graves consequências (fratura, TCE ou amputação). 

Os profissionais de saúde eram 19 informantes-chave das várias profissões que 

compõem a equipe multidisciplinar de assistência. Nove profissionais eram do hospital de 

urgência e emergência: um médico ortopedista, um assistente social, um enfermeiro, dois 

terapeutas ocupacionais e quatro fisioterapeutas. Outros 10 profissionais atuavam nos 

ambulatórios de reabilitação: dois administradores e oito fisioterapeutas.  

Quanto à sua caracterização, 52,6% dos profissionais era do sexo feminino, com 

faixa etária predominante de 25 a 35 anos (42,1%). A maioria era fisioterapeuta (63,9%), com 

tempo de atuação no serviço de 6 a 10 anos (42,1%; média de 12,5 anos) e qualificação 

profissional em nível de Especialização (68,4%) (Tabela 1). Realizaram-se entrevistas e visitas 

técnicas a todos os sete serviços de reabilitação vinculados à rede municipal de saúde pública: 

três unidades básicas de saúde, duas policlínicas e duas clínicas especializadas em reabilitação. 
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Tabela 1 - Caracterização dos profissionais (n=19) quanto ao sexo, idade, tempo de atuação no serviço, 

formação e nível de titulação profissional, Natal – RN. 

Variável 
Frequência 

absoluta (n) relativa (%) 

Sexo    

Feminino 10 52,6 

Masculino 9 47,3 

Idade   

25 – 35 anos 8 42,1 

36 – 45 anos 5 26,4 

46 – 55 anos 6 31,6 

Formação profissional   

Médico ortopedista 1 5,2 

Enfermeiro 1 5,2 

Assistente social 1 5,2 

Administrador 2 10,5 

Terapeuta ocupacional 2 10,5 

Fisioterapeuta 12 63,9 

Tempo de atuação no serviço pesquisado    

De 3 - 5 anos 6 31,6 

De 6 - 10 anos 8 42,1 

Maior que 10 anos 5 26,3 

Nível de qualificação profissinal   

Graduação 3 15,8 

Especialização 13 68,4 

Mestrado 3 15,8 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Dentre os 612 usuários delimitados pelos critérios de inclusão, foram entrevistadas 

101 vítimas de acidentes de trânsito. Conforme pode ser observado na tabela 2, esses sujeitos 

apresentavam o perfil característico das vítimas de AT (BRASIL, 2005; ANJOS et al., 2007; 

SANTOS et al., 2008; GAWRYSZEWSKI et al., 2009): maioria do sexo masculino (81,8%), 

adultos jovens de 15 a 29 anos (49,0%), solteiros (59,3%), de baixa renda (78,9% com renda 
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entre um e dois salários mínimos) e baixa escolaridade (45,3% possuíam ensino fundamental). 

Além disso, a maioria era de motociclistas (76,2%) e pedestres (12,9%).  
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Tabela 2 - Caracterização dos usuários do estudo qualitativo (n=101) quanto ao perfil sociodemográfico 

e do acidente, Natal – RN. 

Variável 
Frequência 

absoluta (n) relativa (%) 

Sexo    

Feminino 19 18,8 

Masculino 82 81,2 

Idade no momento do acidente    

7 - 14 anos  6 6,0 

15 - 29 anos  49 49,0 

30 - 45 anos  23 23,0 

46 - 60 anos  13 13,0 

≥ 60 anos 9 9,0 

Situação conjugal   

Casado (a) 37 40,7 

Solteiro (a) 54 59,3 

Escolaridade    

Ensino Fundamental 46 45,3 

Ensino Médio 46 45,3 

Ensino Superior 3 9,4 

Renda Familiar   

Até 2 SM 78 78,9 

Maior que 2 SM salários mínimos 23 21,1 

Tipo de vítima   

Motorista 71 70,3 

Passageiro 17 16,8 

Pedestre 13 12,9 

Tipo de veículo   

Motocicleta 77 76,2 

Automóvel 11 10,9 

Nenhum 13 12,9 

Fonte: Autora, 2015. 
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5.1.1 Barreiras de acesso na perspectiva dos profissionais de saúde  

 

A análise das entrevistas dos profissionais identificou 19 unidades de contexto 

inicial (u.c.i.), 1881 vocábulos distintos e 343 unidades de contexto elementar (u.c.e.), com 

percentual de aproveitamento do corpus de 74%. Emergiram da Análise Hierárquica 

Descendente dois eixos temáticos e cinco classes: (1) “Organização da assistência hospitalar”, 

subdividido nas classes “Percurso e sofrimento dos pacientes” e “Coordenação entre os níveis 

de atenção”; e (2) “Organização da assistência ambulatorial”, distribuído nas classes 

“Regulação burocrática do acesso”, “Demora para o acesso” e “Dificuldades de Transporte”. O 

processo de divisão textual e de constituição das classes está apresentado no dendograma de 

classes (Figura 4).   

Embora analisados em um mesmo corpus, o software diferenciou e agrupou os 

discursos dos profissionais do hospital no primeiro eixo (“Organização da assistência 

hospitalar”) e dos profissionais da reabilitação, no segundo eixo (“Organização da assistência 

ambulatorial”). 
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         Figura 4 -  Dendograma das classes sobre as barreiras de acesso  ̶  Grupo dos Profissionais (n=19), Natal-RN. 

 

Fonte: Autora, 2015. 
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5.1.1.1 Eixo um: Organização da Assistência Hospitalar 

 

As barreiras de acesso identificadas neste eixo relacionaram-se, em sua maioria, 

com as características organizacionais da assistência hospitalar que direta ou indiretamente 

prejudicaram o acesso à reabilitação física: baixa oferta de reabilitação domiciliar, falta de 

comunicação e informação entre os níveis de atenção e entre os profissionais e ausência de 

encaminhamento médico para reabilitação. Também se relatou que a grave condição clínica dos 

usuários pode contribuir para a dificuldade de acesso. 

As diversas cirurgias ortopédicas, osteossíntese interna, amputação traumática, 

entre outras, refletem a gravidade do trauma, podendo ocasionar dor e sofrimento, aumento no 

tempo de recuperação e diminuição da funcionalidade. Assim, na classe “Percurso e 

sofrimento dos pacientes”, o discurso de um profissional hospitalar deixa evidente o 

sofrimento das vítimas de AT agravado por problemas de acesso à reabilitação: 

 

“Tem pacientes que precisam, diariamente, de fisioterapia e muitos passam 
até três meses sem ter atendimento, morrendo de dor em casa” (prof.14).  

 

Esta percepção ganha consistência com outros discursos dos usuários na classe 

“Assistência hospitalar”, entre estes os seguintes:  

 

“Eu fraturei três dedos do pé, aí, tive que amputar, fiquei só com três dedos” 

(suj. 092).  

“Tive fratura exposta no pé e no braço, fiz três cirurgias” (suj. 369).  

“Na minha opinião, eu precisava de fisioterapia, porque eu sofri muito para 

voltar a andar normal. Demorei nove meses” (suj. 451). 

 

Conforme a literatura (GLINA et al., 2001; IPEA; DENATRAN; ANTP, 2006; 

ORGANIZACIÓN PANAMERICAN DE LA SALUD, 2011), além das lesões funcionais, os 

AT geram graves lesões psicológicas principalmente na população jovem, sendo identificado, 

no presente estudo, um caso de suicídio por depressão após acidente. Outro caso de depressão 

observado está elucidado no discurso: 

 

“Eu fiquei sendo acompanhado durante dois meses pela fisioterapia, mas, aí, 
eu desisti. Tive um problema de depressão, aí, até hoje, eu não me recuperei 

[...] Hoje, eu ainda preciso muito da fisioterapia, mas eu não tenho ânimo, 

não tenho vontade de fazer nada, até de usar a prótese, já perdi a vontade” 
(suj. 530). 
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As complicações decorrentes do repouso e imobilizações prolongadas fazem as 

vítimas necessitarem da reabilitação domiciliar, ofertada pelos Serviços de Atenção Domiciliar 

(SAD). O SAD é um programa do SUS que presta cuidados de saúde a pessoas clinicamente 

estáveis e com necessidade de cuidados acima da modalidade ambulatorial, mediante uma 

equipe multidisciplinar com atribuições de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora 

(BRASIL, 2006). No entanto, a baixa disponibilidade de recursos humanos e a grande demanda 

dificultam a efetividade do programa: 

 

 “A gente tem, no máximo, o SAD. E a fisioterapia do SAD não faz o 

atendimento porque não tem condição de fazer em todas as pessoas, devido 

ao elevado número. O SAD existe mais para orientar o que ele pode fazer em 
casa” (prof. 9). 

 

Na classe um, “Coordenação entre os níveis de atenção”, identificam-se falhas 

no processo de encaminhamento à reabilitação:  

 

“A gente não tem como referenciar do jeito que está a rede hoje” (prof. 5). 

“O médico, o fisioterapeuta sabe que o paciente precisa de terapia 

ocupacional, mas ele fala assim: “não vou solicitar porque lá não tem esse 

profissional” (prof. 6).  

 

Isto é consistente com a percepção dos usuários, na classe “Não encaminhamento 

pós-cirurgia”: 

 

“Os médicos não encaminharam, não, só mandou ficar de repouso e, se 

depois ficasse sentindo dores, fosse para o médico ortopedista para 

encaminhar para a fisioterapia” (suj.153).  

“Mas o médico disse que eu era novo e que aguentava, mas e quando eu ficar 
velho?” (suj. 158).  

  

 Esta é uma clara barreira, pois o acesso à reabilitação é condicionado à 

apresentação do encaminhamento escrito pelo profissional médico, inexistindo a possibilidade 

de porta aberta na reabilitação (BURY; STOKES, 2013). Estudos apontam que os sistemas 

complexos de encaminhamento podem limitar drasticamente o acesso aos serviços de 

reabilitação, destacando que o acesso não deve ser centrado apenas em regras ou atitudes do 
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profissional médico (ELDAR, 2000; HOLDSWORTH et al., 2006; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2011; BURY; STOKES, 2013).  

Esta variabilidade indesejada dos processos assistenciais provavelmente se 

relaciona a não utilização de diretrizes clínicas baseadas em evidências aplicáveis à reabilitação 

física (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). A ausência de planejamento da 

qualidade é evidente no discurso:  

 

 “De regra, não existe nada voltado para isso, de informações ou protocolos 

para onde encaminhar o paciente” (prof. 6).  

 

A consequência é a falta de coordenação entre níveis de atenção que deveriam estar 

perfeitamente alinhados à qualidade da atenção às vítimas de AT. A falta de informação e 

comunicação entre os serviços e profissionais percebe-se também no discurso:  

 

“Acho que deveria saber quais os locais que oferecem o serviço de 

reabilitação, porque eu realmente não sei te dizer quais são. Às vezes, até o 

médico não sabe, então, o paciente fica meio perdido, recebe uma folha e não 
sabe nem para onde vai” (prof. 2).  

 

A falta de compartilhamento de informações sobre o processo de reabilitação por 

parte dos profissionais de saúde é uma barreira que aparece de forma consistente contra o acesso 

a serviços de saúde e de reabilitação física (ADAY; ANDERSEN, 1974; TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004; SATURNO, 2008; TRAVASSOS; CASTRO, 2012, p.186; MLENZANA et 

al. 2013b). Além disso, estudos sobre a qualidade dos cuidados pós agudos de reabilitação 

identificaram que a satisfação dos usuários é afetada, principalmente, pelos elementos da 

continuidade da gestão (oferta de serviços dentro de uma gestão compartilhada de cuidados) 

(MEDINA-MIRAPEIX et al., 2013a) e da comunicação relacional entre o serviço e paciente 

(MEDINA-MIRAPEIX et al., 2013a; BAÑO-ALEDO et al., 2014). Embora esses estudos 

considerem unicamente a percepção de pacientes ambulatoriais que obtiveram o acesso à 

reabilitação, deixam evidentes que a falha na continuidade do cuidado também persiste após a 

entrada do usuário no serviço de RF.  

Ainda que o Ministério da Saúde do Brasil tenha instituído redes assistenciais para 

o “Cuidado à Pessoa com Deficiência” e “Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência” 

(BRASIL, 2012b; BRASIL, 2011b), a implementação incipiente desses modelos de atenção 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) tem perpetuado a violência contra as vítimas 
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sobreviventes, devido à ausência do Estado em garantir o direito a serviços públicos de saúde 

e reabilitação, repercutindo, provavelmente, em maus resultados em relação ao acesso.  

 

5.1.1.2 Eixo dois: Organização da Assistência Ambulatorial 

 

Após sair do hospital, o usuário sofre com a “Regulação burocrática do acesso” 

(classe IV). Para conseguir atendimento no serviço ambulatorial de reabilitação física, é preciso 

passar pela regulação do distrito sanitário, um órgão central que considera a localização 

geográfica dos pacientes e dos serviços e o número de vagas disponíveis para cada unidade de 

reabilitação, desde que os usuários apresentem o encaminhamento médico. Entretanto, as 

marcações das consultas de reabilitação ocorrem em dias específicos do mês, com número fixo 

de sessões por pacientes, desconsiderando a classificação de risco de acordo com o perfil clínico 

dos usuários e suas preferências: 

 

“O distrito nem olha os laudos médicos. É fisioterapia? Carimbo para a 

clínica particular e eles se viram. O trâmite para conseguir o laudo médico e 
a autorização pelo distrito é que demora. A espera é só do tempo do 

agendamento da marcação, para juntar a documentação, principalmente, no 

distrito onde ele vai autorizar, porque eles autorizam em determinadas datas. 

Cada autorização do distrito permite apenas dez sessões” (prof. 10).  

 

O contexto político-administrativo de concepção dos Distritos Sanitários (DS) 

desenvolveu-se sob o âmbito da Regionalização Territorial, no qual dois elementos estratégicos 

foram importantes: a organização dos serviços com enfoque na acessibilidade à população e a 

exigência de melhoria da prestação dos serviços (TEIXEIRA et al., 1993). As burocracias do 

acesso via distrito, identificadas no presente estudo, é uma contradição da função atual dos DS 

em relação à sua missão, que ao invés de facilitar o acesso tem desempenhado uma função 

centralizadora. Essa situação é ainda agravada pela desordem administrativa sem a devida 

atuação dos sistemas de controle e regulação. 

O tempo gasto pelos usuários para conseguir o encaminhamento, caso não o tenham 

recebido no hospital, o excesso de burocracia no distrito sanitário e a organização dos serviços 

de reabilitação contribuem para outra barreira, a classe “Demora para o acesso”:  

 

“As filas são quilométricas. Muitas vezes o paciente tem que ser referenciado 
para um distrito sanitário e ele é que marca para as unidades. As vezes 

demora muito. O ideal era fazer o encaminhamento direto para onde ele vai 

ser atendido, mas a rede não permite, porque a burocracia faz com que o 
paciente procure mais de um mês até chegar na reabilitação” (prof. 5).  
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Na percepção dos usuários, isso também fica evidente:  

 

“Cheguei a procurar fisioterapia pelo SUS. Fui no distrito e lá a dificuldade 

era porque tinha muita gente. Eu tinha que voltar para o doutor e depois 

voltar para lá de novo. É muita burocracia” (suj. 158).  

“São muitos processos. Tem que passar pelo médico ortopedista, retorna, vai 

para o distrito, depois vê se consegue vaga, o distrito libera as sessões, depois 

tenta renovar e fica mais difícil” (suj. 283). 

 

Esses impedimentos burocráticos resultam em elevado tempo de espera para 

obtenção dos cuidados em saúde, fato que é apresentado pela literatura como aspecto negativo 

do acesso aos cuidados de saúde, principalmente para os grupos sociais de menor renda 

(TRAVASSOS et al. 2000). Além disso, o pouco desenvolvimento dos sistemas de referência 

para reabilitação, o planejamento inadequado da alta, a falta de prestadores de serviços e as 

práticas institucionais inflexíveis observadas nesta pesquisa, também foram identificados na 

revisão de Ottenbacher e Graham (2007) como barreiras estruturais que influenciam o acesso 

(OTTENBACHER; GRAHAM, 2007). 

Para o enfrentamento dos obstáculos de acesso de origem não clínica, os autores 

dessa revisão recomendam o estabelecimento de um sistema de monitoramento do acesso por 

meio da identificação de bases de dados e outras fontes de informação sobre indicadores de 

acesso (OTTENBACHER; GRAHAM, 2007). Acrescenta-se a isso a necessidade de pesquisas 

que quantifiquem a disponibilidade e a necessidade de reabilitação, além da modificação nos 

sistemas de informação que pudessem viabilizar a comparação precisa dos resultados da 

reabilitação (CLOHAN et al., 2007). 

As dificuldades de acesso dos usuários podem ser compreendidas ao observamos o 

fluxo natural de eventos desde a alta hospitalar até a admissão ou não nos serviços de 

reabilitação (Figura 5). Esse fluxo, construído a partir das entrevistas aos profissionais, 

apresenta os diversos “nós críticos” ou entraves que podem levar à necessidade não satisfeita 

de RF. Desses entraves, têm maior impacto sobre o seguimento contínuo até a reabilitação os 

problemas de origem organizacional, ligados, principalmente, aos procedimentos de 

encaminhamento médico e de referência por parte dos distritos sanitários. As fragilidades 

encontradas nesse fluxo devem despertar a atenção dos gestores sobre a necessidade de elaborar 

uma estratégica de referência à RF a fim de viabilizar uma rede interligada de cuidados e uma 
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maior integração entre os serviços de diferentes densidades tecnológicas, profissionais e 

usuários. 

 

Figura 5 - Fluxograma de seguimento da vítima de acidente de trânsito desde a alta hospitalar até a 

admissão na reabilitação física, Natal – RN. 

 
Fonte: Autora, 2015. 
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 A classe “Dificuldades de transporte” segundo a percepção dos profissionais, 

traz à tona os obstáculos dos usuários para se deslocar até o tratamento reabilitador, viabilizando 

hipóteses sobre os potenciais fatores associados: elevada distância entre o serviço e a residência; 

ausência de transporte coletivo integrado com os serviços de saúde; baixa adequação e 

quantidade dos transportes sanitários; a ausência de acompanhante e a acessibilidade geográfica 

inadequada dos serviços de reabilitação. O transporte sanitário previsto na Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência objetiva garantir o acesso aos pontos da Rede de Atenção à Saúde, 

sendo destinado às pessoas sem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios 

de transporte convencional (BRASIL, 2012b). O sistema de saúde local oferta o transporte 

sanitário por meio do Programa de Remoção da Atenção Especializada (PRAE), no entanto 

com evidentes limitações nas perspectivas dos profissionais e usuários: 

 

“Aqui temos serviço de porta a porta, o PRAE, que a prefeitura oferece. Só 
que para conseguir uma vaga é muito difícil, é trabalhoso” (prof. 16). 

“Existe muito caso de paciente que começa a fazer o tratamento, aí, depois 

desiste porque não garante mais o carro, aí, depois não vai mais” (prof. 7).  

“Não tinha transporte para ir até a fisioterapia. A gente até conseguiu um 

carro, o PRAE, mas, aí, aconteceu um problema e não conseguiram levar 

mais” (suj. 079). 

 

Essas barreiras de deslocamento, assim como as barreiras organizacionais e 

financeiras, são apontadas como determinantes do acesso e utilização dos serviços de saúde, 

afetando, principalmente, os usuários de baixa renda (ADAY; ANDERSEN, 1974; 

TRAVASSOS et al. 2000, 2002; TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006; 

OTTENBACHER; GRAHAM, 2007). 

 

5.1.2 Barreiras de acesso na perspectiva das vítimas de acidentes de trânsito 

 

A análise dos discursos dos usuários identificou 101 unidades de contexto inicial 

(u.c.i.), 1993 vocábulos distintos e 513 unidades de contexto elementar (u.c.e.), com percentual 

de aproveitamento do corpus de 83%. 

O corpus das vítimas de AT subdividiu-se em dois eixos temáticos relacionados ao 

acesso: (1) “Encaminhamento à reabilitação”, que se subdividiu nas classes “Não 

encaminhamento pós-cirurgia” e “Assistência Hospitalar”; e (2) “Condicionantes do acesso à 

reabilitação”, subdividido nas classes “Dificuldades do usuário para o acesso”, “Ineficiência 
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dos serviços públicos” e “Alternativa de acesso no serviço privado”. O processo de divisão 

textual e de constituição das classes está apresentado no dendograma de classes (Figura 6).   

 

Figura 6 - Dendograma das classes sobre as barreiras de acesso  ̶  Grupo dos Usuários (n=101), Natal-

RN. 

 

  

Fonte: Autora, 2015. 
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5.1.2.1 Eixo um: Encaminhamento à Reabilitação 

 

Este eixo foi totalmente consistente com o eixo “Organização da assistência 

hospitalar” da percepção dos profissionais, por isso foi discutido conjuntamente com o eixo 

da classe profissional, porém teve como peculiaridade a classe “Não encaminhamento pós-

cirurgia”. Esta detectou o insuficiente cumprimento do encaminhamento médico à RF, 

documento indispensável ao agendamento pelo distrito sanitário, expondo os usuários à 

necessidade de pagar pela consulta de ortopedista para agilizar o acesso: 

 

“Todas essas sessões eu consegui pagando a consulta do ortopedista” (suj. 

110).  

“Não procurei mais a fisioterapia porque tem que retornar ao ortopedista e 

não tenho dinheiro para pagar a consulta” (suj. 524).  

 

Conflagra-se com isso uma grave contradição em relação aos princípios do SUS, 

que prevê universalidade do acesso e integralidade do cuidado. Este problema amplia ainda 

mais as barreiras financeiras dos usuários para acesso à saúde, os quais têm ainda que enfrentar 

gastos na medicação, alimentação e transporte (TRAVASSOS et al. 2000, 2002; 

TRAVASSOS; VIACAVA, 2006). Comprovando sua importância, as barreiras financeiras que 

restringem o acesso à reabilitação foram as mais prevalentes na revisão de Ottenbacher e 

Graham (2007), sendo encontradas em 16 dos 35 estudos avaliados (OTTENBACHER; 

GRAHAM, 2007). Isso demonstra que não é suficiente que os serviços de RF sejam gratuitos, 

é necessário que organizem seus fluxos de entrada de modo a instituir normativas para o 

encaminhamento médico e assim, viabilizar um seguimento contínuo e rápido do usuário até a 

RF. 

 

5.1.2.2 Eixo Dois: Condicionantes do Acesso à Reabilitação 

 

Este eixo reflete o modo como as vítimas de AT percebem as dificuldades de acesso 

aos serviços de reabilitação, tanto quanto às características intrínsecas dos indivíduos quanto às 

propriedades dos estabelecimentos de saúde.  

Diversas foram as dificuldades pessoais expostas pelos usuários para obter o 

tratamento reabilitador após alta hospitalar. Concentradas na classe “Dificuldades do usuário 

para o acesso”, os obstáculos identificados foram: condições clínicas e financeiras complexas, 

insuficiente informação sobre a RF, precarização dos direitos trabalhistas, ausência de plano 
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privado de saúde e descrença no sistema. Essas são barreiras de difícil modificação pelos 

gerentes dos serviços de saúde, pois fogem da sua governabilidade, apontando para a 

necessidade de ações intersetoriais (ALMEIDA, 2000; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2004, 2011). Dessas barreiras, destacam-se os discursos:  

 

“Não tenho plano de saúde porque não tenho condições. Não fui procurar a 
fisioterapia porque pelo SUS é tão difícil que você nem imagina” (suj. 152).  

“Não tenho plano privado por não ter condições, aí eu não procurei a 

fisioterapia porque eu não tinha entendimento. Ninguém me informou que 
podia fazer de graça. Também não tinha tempo” (suj. 348). 

 

Percebem-se desses discursos o desconhecimento do direito ao acesso gratuito e a 

falta de informação sobre a reabilitação. Estes fatores são causas hipotéticas do não acesso que 

trazem à tona a importância de melhorar a oferta de informação e educação em saúde aos 

usuários, responsabilidade ética que necessita ser estimulada a fim de evitar que o acesso à 

reabilitação seja seletivo apenas àqueles com maior nível de instrução e educação em saúde 

(ADAY; ANDERSEN, 1974; ALMEIDA, 2000; ASSIS; JESUS, 2012; SANCHEZ; 

CICONELLI, 2012). Além disso, a informação em saúde é referida na literatura como fator 

determinante da qualidade e da satisfação de pacientes em regime de reabilitação ambulatorial 

(MEDINA-MIRAPEIX et al., 2012a, 2013b; BAÑO-ALEDO et al., 2014). 

A classe “Ineficiência dos serviços públicos” evidenciou o descrédito (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011) dos usuários com respeito à fluidez do acesso à RF no 

serviço público. Mesmo após conseguida a autorização pelo DS, deve-se contornar problemas 

relacionados ao atendimento ambulatorial:   

 

(1) Vagas insuficientes: 

 

“Não cheguei a fazer, porque não tinha vaga pra mim. Era sempre lotado. 

Me mandaram ir para uma clínica particular, chegava lá não tinha vaga. 

Tudo lotado” (suj. 406). 

  

(2) Eventuais greves dos trabalhadores da saúde: 

“Ai quando cheguei lá foi numa época que estava em greve nos postos de 
saúde, aí, não consegui de novo, aí, ela mandou eu aguardar que ele ligava 

para mim e até hoje nunca ninguém ligou” (suj. 438). 
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(3) E espera pela avaliação física nos serviços de 

reabilitação, condição obrigatória para iniciar o tratamento reabilitador:  

“Trazendo a documentação aqui a gente vai ter uma agenda para marcar a 

avaliação, aí se o paciente chegar na clínica em uma semana de avaliação 

ele vai esperar uma semana para ser atendido” (prof. 10). 

 

Essas barreiras organizacionais dos serviços de reabilitação somadas às 

dificuldades estabelecidas pelos distritos sanitários (TEIXEIRA et al., 1993) deixam claras 

quão burocráticas são as práticas administrativas que envolvem a reabilitação física, 

evidenciando a quebra na continuidade do cuidado e, portanto, a ineficiência desses serviços. 

Dessa forma, é preciso que o olhar dos gestores e profissionais sobre este problema seja 

considerado de forma sistêmica, com vistas a apreciar na reabilitação as portas de entrada, os 

fluxos de atendimentos, a regulação do acesso e a referência e contrarreferência (FRATINI; 

SUAPE; MASSAROLI, 2008; BRASIL, 2011a; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 

2012). 

A classe “Alternativa de acesso no serviço privado” revela a busca pelo convênio 

privado como solução à “Ineficiência do serviço público” (classe IV): 

 

“Consegui fisioterapia só pelo privado. Em todo lugar que eu fui não dava 

certo. Fui à faculdade e não encontrava um responsável para marcar. Lá no 
distrito eles disseram que tinha vaga na clínica conveniada, aí, fui lá, tinha 

que dar o nome e esperar, depois disseram que estava cheio” (suj. 345). 

 

Percebe-se o serviço privado sendo substitutivo dos serviços públicos de 

reabilitação, propiciando o risco de seu crescimento desmedido sem o devido controle da gestão 

pública do SUS. Embora pareça uma solução, o convênio com estabelecimentos privados 

repercute em burocracias para o acesso ligadas ao controle e à regulação desses serviços 

(NORONHA; SANTOS; PEREIRA, 2010). 

 

5.1.3 Consolidação das diferentes barreiras de acesso  

 

As principais barreiras identificadas nas percepções dos profissionais e usuários 

estão apresentadas no quadro 03 e ilustradas no diagrama de causa-efeito (Figura 7), que resume 

o modelo teórico (DAVIDOFF et al., 2015) das barreiras do acesso à reabilitação física. A 

utilização do Alceste como metodologia de análise dos discursos permitiu identificar, 
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objetivamente, as diversas causas que restringem o acesso e facilitou a construção do Diagrama 

de Causa-Efeito, o qual constitui uma inovação metodológica desse estudo.  

Para auxiliar a compreensão do diagrama de causa-efeito, foi elaborado um quadro 

com a especificação das causas primárias e secundárias do não acesso relacionadas à estrutura 

organizacional dos serviços, aos usuários, aos profissionais e seus processos de trabalho, 

conforme exposto no quadro 4. 

O diagrama de causa-efeito ou de “espinha de peixe” apresenta o problema de 

qualidade (“não acesso à reabilitação física para vítimas de AT”) na extremidade direita, como 

se fosse a cabeça do peixe (SATURNO; GASCON, 2008; DAVIDOFF et al., 2015). As setas 

diagonais representam os grupos de causas, que apontam, por sua vez a uma seta horizontal, 

que culmina no problema de qualidade. Os grupos de causas utilizados foram relacionados aos 

problemas da organização e estrutura, ligados aos profissionais, aos usuários e aos processos 

de trabalho em saúde, conforme apresentado na figura 7 e no quadro 4. 
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Quadro 3 - Principais barreiras de acesso à RF segundo profissionais e usuários, Natal – RN. 

Grupo Eixo Classe 
Barreiras e potenciais barreiras 

identificadas 

Profissional 

de saúde  

I - Organização 

da assistência 

hospitalar 

V - Percurso e 

sofrimento dos 

pacientes 

Limitações funcionais do usuário; baixa 

oferta de reabilitação domiciliar. 

I - Coordenação entre 

os níveis de atenção 

Falha na coordenação entre os níveis de 

atenção; falta de informação e comunicação 

entre os serviços e profissionais; não 

articulação das RAS e deficiências no 

encaminhamento. 

II - Organização 

da assistência 

ambulatorial 

IV - Regulação 

burocrática do acesso 

Processos burocráticos estabelecidos pelos 

distritos sanitários; baixa oferta de serviços 

e alta demanda para reabilitação. 

III - Demora para o 

acesso 

Elevado tempo de espera para início da 

reabilitação. 

II - Dificuldades de 

Transporte 

Transportes sanitários insuficientes e 

inadequados; elevada distância entre o 

serviço e a residência do paciente; limitação 

econômica dos usuários.  

Usuários 

I - 

Encaminhamento 

à reabilitação 

III – Assistência 

hospitalar  

Prolongado tempo de internação hospitalar; 

gravidade das lesões do trauma. 

V - Não 

encaminhamento 

pós-cirurgia 

Falta de orientações no momento da alta 

hospitalar; não encaminhamento pela 

equipe hospitalar. 

II - 

Condicionantes 

do acesso à 

reabilitação 

I - Dificuldades do 

usuário para o acesso 

Precarização dos direitos trabalhistas; falta 

de informações sobre RF; acesso a RF no 

SUS condicionado à consulta particular no 

especialista; ausência de plano privado de 

saúde; descrença no sistema e na RF. 

IV - Ineficiência dos 

serviços públicos 

Dificuldade em obter autorização do 

tratamento; acessibilidade inadequada ao 

serviço de reabilitação; demora no 

agendamento das sessões; dificuldades no 

transporte. 

II - Alternativa de 

acesso no serviço 

privado 

Burocracia da rede de assistência 

conveniada ao SUS; reabilitação na rede 

suplementar face ao não acesso no SUS.  

Fonte: Autora, 2015. 
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Figura 7 - Diagrama de causa-efeito aplicado à análise do problema “não acesso à reabilitação física para vítimas de acidentes de trânsito”, Natal - RN”. 

 

Fonte: Autora, 2015 

Baixa oferta de RF pública, 

filantrópica e privada 

  

 

Desvalorização da RF pelos profissionais 

 

Não realização de 

atendimento domiciliar 

em RF 

Não acesso à 

Reabilitação Física 

para vítimas de AT 

Processo de Trabalho Profissional 

Organização/estrutura Usuário 

Dificuldade financeira 

Descrença no sistema e na RF 

Burocratização do acesso pelo DS 

 

Não encaminhamento para RF 

fatlta de tempo 

áratempo 

Carência de informação sobre RF 

Ausência de plano privado de saúde 
Coordenação inadequada entre os níveis de 

complexidade  

 

Comunicação ineficaz entre 

os profissionais e serviços 

Greve  Não Emponderamento da AB 

no encaminhamento para RF 

Demora no agendamento da RF por 

parte dos DS e dos serviços de RF 

Ausência de classificação de risco no DS 

Não oferta de informações 

em saúde aos usuários 
 

Não valorização do vínculo entre profissionais e usuários 

Desconhecimento da Linha de Cuidado ao Trauma 
  

 

 

Formação não humanizada 

 

Ausência de modelo de 

atenção para vítima de AT 

 

Desigual distribuição 

geográfica dos serviços de RF 

Falta de protocolos para 

o encaminhamento à RF 

Indisponibilidade de transporte para o usuário 

Barreiras arquitetônicas dos serviços de RF 

Não implantação e não integração das Redes de 

Atenção à Saúde 

Horário limitado de funcionamento da RF 

Falta de segurança pública nas unidades de RF 

Inexistência de SI e financiamento em RF  

Carência de profissionais capacitados em RF 

Condição clínica grave 

Falta de acompanhante/Apoio Familiar 

Precarização dos direitos trabalhistas  

Figura 1. Diagrama de causa-efeito aplicado à análise do problema “Não acesso à Reabilitação Física para vítimas de AT” 

LEGENDA: 

AT: Acidentes de Trânsito 

DS: Distrito Sanitário  

RF: Reabilitação Física  

SI: Sistema de Informação 

AB: Atenção Básica 

  

 
Fonte: Própria pesquisa, 2015 

Desconhecimento de acesso gratuito à RF 
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Fonte: Autora, 2015. 

Quadro 4 - Grupos de causas primárias e secundárias do não acesso à reabilitação física, Natal – RN. 
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Para melhorar a qualidade e os resultados em saúde, a OMS orienta o envolvimento 

de todo sistema de saúde a partir da adoção estratégica de seis domínios da qualidade: (1) 

liderança; (2) informações; (3) envolvimento dos pacientes e da população; (4) regulamento e 

normas; (5) capacidade organizacional e; (6) modelos de atenção (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006).  

Confrontando esses domínios com os resultados deste estudo, percebe-se que a 

qualidade da assistência em reabilitação ainda está aquém do preconizado pelas recomendações 

internacionais e pelas políticas nacionais de saúde. Fazendo alusão aos domínios da qualidade 

da OMS (Figura 8), essa afirmação se justifica porque a qualidade da RF apresenta 

irregularidades relacionadas com a(o): (1) não prioridade política em reabilitação, ou seja, baixa 

liderança; (2) não transferência de informações sobre o processo de reabilitação entre os 

estabelecimentos e entre os profissionais e usuários; (3) insuficiente envolvimento dos 

indivíduos na fase de reabilitação e pouca participação dos demais atores sociais; (4) carência 

de protocolos que normatizem o acesso à RF e atuação inefetiva das agências reguladoras; (5) 

organização dos serviços de forma burocrática e inflexível e; (6) ausência de modelo de atenção 

para as vítimas de acidentes rodoviários e desarticulação entre as redes de atenção à saúde para 

condições traumáticas. 

 

Figura 8 - Domínios para intervenções da qualidade dos sistemas de saúde e da reabilitação física. 

 

  

Fonte: Adaptado de World Health Organization, 2006. 
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Considerando o contexto da epidemia dos acidentes de trânsito, onde a qualidade 

da reabilitação é esquecida e as estratégias para aprimorar a assistência reabilitadora são 

insuficientes, é preciso provocar o envolvimento de outras organizações públicas ou privadas e 

demais trabalhadores da saúde. Além disso, é importante para proteção da saúde e prevenção 

de doenças originárias dos AT ações educativas e de comunicação social, principalmente 

àquelas desenvolvidas nas escolas e pelo poder midiático da impressa. Isso porque a situação 

sanitária das populações não depende apenas dos serviços de saúde, mas também de diversos 

interesses externos que atravessam o sistema (PAIM, 2009, p.16).  

Finalmente, cabe destacar que mesmo sendo o acesso uma dimensão da qualidade 

prévia a qualquer outra dimensão, o acesso sozinho não garante a qualidade da atenção à saúde. 

É parte da qualidade, mas não é suficiente. De tal modo, futuras pesquisas devem avaliar outras 

dimensões da qualidade dos serviços de reabilitação, tais como a, segurança, efetividade, 

eficiência e atenção centrada no usuário, além de desenvolver indicadores e instrumentos de 

qualidade e favorecer as práticas baseadas em evidências em matéria de reabilitação. 
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5.2 RESULTADOS DO ESTUDO QUANTITATIVO 

 

5.2.1 Características das vítimas de acidentes de trânsito 

 

Da amostra prevista de 235 indivíduos, o inquérito foi realizado em 155 destes 

(porcentagem de resposta de 66,0%), apesar das quatro tentativas telefônicas a todos os 612 

sujeitos que atendiam os critérios de inclusão. Os dados detalhados sobre as características da 

amostra estão apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Caracterização dos usuários do estudo quantitativo (n=155) quanto às variáveis 

sociodemográficas, do acidente, clínico-funcionais e da assistência clínica, Natal – RN. 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 Variável Categorias Frequência Porcentagem 

Sexo  
Masculino 128 82,6 

Feminino 27 17,4 

Idade  

7 – 14 anos 10 6,6 

15 – 29 anos 73 48,0 

30 – 65 anos 58 38,2 

66 – 80 anos 11 7,2 

Situação conjugal  
Casado 53 34,6 

Solteiro 100 64,5 

Escolaridade  

Ensino Fundamental 70 45,2 

Ensino Médio 73 47,1 

Ensino Superior 12 7,7 

Ocupação  

Estudante 23 14,8 

Aposentado 14 9,0 

Desempregado 12 7,7 

Trabalhador informal 29 18,7 

Empregado 77 49,7 

Renda  
Até 2 SM* 121 78,6 

Maior que 2 SM 33 21,4 

Plano Privado de Saúde 
Sim 13 8,4 

Não 142 91,6 

VARIÁVEIS DO ACIDENTE 

Variável Categorias Frequência Porcentagem 

Tipo de acidente 

Queda 17 11,0 

Atropelamento 21 13,6 

Colisão 116 75,3 

Tipo de veículo 

Motocicleta 107 75,5 

Automóvel 10 6,5 

Transporte não motorizado 28 18,5 
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Continuação da tabela 3. 

Tipo de vítima 

Motorista    105 69,5 

Passageiro 26 16,9 

Pedestre 21 13,6 

 VARIÁVEIS CLÍNICO-FUNCIONAIS 

Variável Categorias Frequência Porcentagem  

Diagnóstico da lesão     

Amputação Sim 7 4,5 

Não 148 95,9 

Fratura Sim 129 83,2 

Não 26 16,8 

Traumatismo 

Cranioencefálico 

Sim 16 10,6 

Não 135 89,4 

Lesão de tecidos moles Sim 15 9,3 

Não 140 90,3 

Local da lesão    

Membros superiores Sim 72 46,5 

Membros inferiores Sim 89 57,4 

Limitação funcional    

Autocuidado Sim 131 84,5 

Locomoção Sim 109 70,3 

Mobilidade Sim 141 91,0 

Retorno ao Trabalho Sim 141 94,8 

Uso de órteses para 

locomoção 

Sim 81 52,3 

Não 74 47,7 

Necessidade Percebida de RF 
Sim 133 85,8 

Não 22 14,2 

Tempo de retorno ao 

trabalho 

0 – 2 meses 21 26,9 

3 – 4 meses 20 25,6 

6 – 14 meses 37 47,4 

VARIAVEIS DA ASSISTÊNCIA CLÍNICA 

Variável Categorias Frequência Porcentagem  

Cirurgia ortopédica 
Sim 108 69,7 

Não 46 30,3 

Imobilização com gesso  
Sim 45 29,0 

Não 110 71,0 

Reabilitação hospitalar 
Sim 27 17,4 

Não 128 82,6 

Tempo de internação 

0 – 2 dias 39 25,2 

3 – 8 dias 41 26,5 

9 – 22 dias 37 23,9 

23 – 120 dias 38 24,5 

Encaminhamento para RF 
Sim 80 51,6 

Não 75 48,4 

Informações sobre a RF 
Sim 86 55,5 

Não 69 44,5 

Fonte: Autora, 2015. 
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O perfil das vítimas foi o de jovens de 15 a 29 anos (48,0%), do sexo masculino 

(82,6%), solteiros (64,5%), com escolaridade até o ensino médio (92,3%), renda de até dois 

salários mínimos (78,6%) e economicamente ativos (68,4%). Quase a totalidade dos 

entrevistados (91,6%) dependia exclusivamente do sistema público de saúde.  

Os acidentes mais frequentes foram de motocicleta (75,5%) e a lesão mais 

recorrente foi a fratura (83,2%), repercutindo em limitações nas atividades de autocuidado 

(84,5%) e locomoção (70,3%). Embora os critérios de inclusão da amostra basearam-se na 

potencial necessidade de RF, nem todos os entrevistados perceberam sua necessidade (85,8%). 

Relativo à assistência em saúde, a maioria necessitou de cirurgia ortopédica 

(69,7%), sendo a fixação cirúrgica a intervenção indicada em 70,9% dos casos. Embora 75,6% 

dos entrevistados tivessem permanecido internados por um período de até 22 dias, apenas 

17,4% realizaram reabilitação hospitalar. Pouco mais da metade (51,6%) dos pacientes 

receberam encaminhamento para reabilitação física no momento da alta hospitalar e um número 

ligeiramente maior (55,5%) recebeu da equipe hospitalar orientações sobre a RF.  

Também foram identificados prejuízos ocupacionais, pois um quarto (25,7%) dos 

trabalhadores perderam o emprego ou tornaram-se incapacitados para atividade laboral. Dentre 

os que exerciam alguma atividade laboral (n=118), quase a totalidade (94,8%) referiu 

dificuldade para retornar ao trabalho. O tempo médio para retornar ao trabalho foi de 146 dias 

(IC95% 134 – 157).  

 

5.2.2 Nível de acesso aos serviços de reabilitação física  

 

Em relação ao acesso aos serviços de RF, aproximadamente metade dos 

entrevistados (51,6%; IC95% 43,7 – 59,4) conseguiram acessá-los, sendo 51 (32,9%; IC95% 

25,5 – 40,2) na rede pública e 29 (18,7%; IC95% 12,6 – 24,7) no serviço privado. O tempo para 

este acesso foi maior no serviço público (74,0 dias; IC95% 62,1 – 85,8) do que no privado (56,4 

dias; IC95% 49,7 – 63,0). Essas estimativas estão apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4 - Estimativa do Acesso e tempo de acesso à reabilitação física para vítimas de AT de Natal – 

RN. 

Variável Média (n) Frequência (n) Porcentagem IC 95% 

Acesso (Sim)     

Geral – 80 (155) 51,6 43,7 – 59,4 

Público – 51 (155) 32,9 25,5 – 40,2 

Privado – 29 (155) 18,7 12,6 – 24,7 

Tempo para o acesso (em dias)     

Geral 66,6 (80) – – 51,0  – 82,3 

Público 74,0 (51) – – 62,1 – 85,8 

Privado 56,4 (29) – – 49,7 – 63,0 

n: nº de casos 

Fonte: Autora, 2015. 
 

 

5.2.3 Fatores associados ao acesso aos serviços de reabilitação física 

 

Dentre as variáveis associadas de forma bivariada com o acesso (p<0,05), 

predominaram as da assistência à saúde, sendo positivamente associadas as variáveis 

Encaminhamento para RF (OR: 20,5; IC95% 9,06 – 46,5), Cirurgia Ortopédica (OR: 5,8; 

IC95% 2,65 – 12,6), Informações sobre a RF (OR: 9,6; IC95% 4,6 – 20,20) e Tempo de 

Internação de até oito dias (OR: 6,4; IC95% 2,4 - 17,2), conforme observado na tabela 5. As 

variáveis do acidente não apresentaram associação significativa ao acesso. 
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Tabela 5 - Estimativa do Acesso Geral e Público à RF por cada variável da análise bivariada (n = 155), 

Natal – RN. 
Variáveis Acesso 

Geral 

(%) 

OR IC 95% p Acesso 

Público 

(%) 

OR IC 95% p 

Renda          

Até 2 SM* 45,5 3,2 1,37 – 7,45 0,005* 29,8 1,7 0,78 – 3,84 0,168 

Maior que 2 SM  72,7    42,4    

Escolaridade         

Ensino Superior 75,0 – – 0,177 33,3 – – 0,939 

Ensino Médio 53,4 0,28 0,07 – 1,12 0,073 31,5 1,04 0,28 – 3,82 0,949 

Ensino Fundamental 45,7 0,38 0,10 – 1,52 0,174 34,3 0,92 0,25 – 3,36 0,900 

Situação conjugal         

 Casado 58,5 0,65 0,33 – 1,28 0,217 41,5 0,54 0,27 – 1,10 0,090 

 Solteiro 48,0    28,0    

Ocupação         

Empregado 63,6 – – 0,009* 39,0 – – 0,076 

Aposentado 64,3 0,44 0,17 – 1,13 0,089 50,0 0,68 0,25 – 1,86 0,460 

Desempregado 33,3 1,02 0,31 – 3,37 0,963 33,3 1,56 0,45 – 4,91 0,442 

Trabalhador informal 27,6 0,28 0,08 – 1,03 0,056 10,3 0,78 0,21 – 2,83 0,709 

Estudante 43,5 0,21 0,08 – 0,55 0,001* 30,4 0,18 0,05 – 0,65 0,009* 

Plano Privado de Saúde         

Sim 61,5 1,56 0,48 – 4,98 0,454 7,70 0,17 0,02 – 1,21 0,043* 

Não 50,7    35,2    

Tipo de vítima         

Pedestre 38,1 – – 0,198 14,3 – – 0,187 

Passageiro 42,3 2,07 0,79 – 5,41 0,136 34,6 3,30 0,91 – 11,9 0,068 

Motorista    56,1 1,19 0,36 – 3,86 0,770 35,5 3,17 0,73 – 13,7 0,122 

Tipo de Acidente         

Colisão 55,2 – – 0,227 37,9 – – 0,051 

Atropelamento 42,9 0,44 0,15 – 1,28 0,132 14,3 0,35 0,09 – 0,28 0,115 

Queda 35,3 0,61 0,23 – 1,56 0,301 17,6 0,27 0,07 – 0,98 0,046* 

Motocicleta         

Sim 58,3 1,44 0,69 – 3,00 0,329 35,9 1,80 0,78 - 4,17 0,164 

Não 44,7    23,7    

Lesão em MMII         

Sim 56,2 1,53 0,81 – 2,91 0,186 33,7 1,09 0,55 – 2,14 0,804 

Não 45,5    31,8    

Limitações no Autocuidado         

Sim 55,0 2,44 0,97 – 6,09 0,051 33,6 1,22 0,47 – 3,18 0,672 

Não 33,3    29,2    

  Uso de Órtese         

Sim 59,3 1,90 1,00 – 3,16 0,046* 37,0 1,48 0,75 – 2,92 0,252 

Não 43,2    28,4    

Necessidade percebida de 

RF 

        

Sim 58,6 14,2 3,18 – 63,1 <0,001 37,6 12,6 1,65 – 96,9 0,002* 

Não 91,9    4,50    

Amputação Ortopédica         

Sim 85,7 6,0 0,70 – 51,1 0,065 71,4 5,54 1,03 – 29,6 0,026* 

Não 50,0    31,1    

Lesão de Tecidos Moles         

Sim 40,0 0,59 0,20 – 1,76 0,489 6,70 0,12 0,01 – 1,00 0,023* 

Não 52,9    37,7    
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Continuação da tabela 5. 

Variáveis Acesso 

Geral 

(%) 

OR IC 95% p Acesso 

Público 

(%) 

OR IC 95% p 

Encaminhamento para RF         

Não 18,7 20,5 9,06 – 46,5 <0,001 6,7 18,9 6,9 – 51,2 <0,001 

Sim 82,5    57,5    

Cirurgia Ortopédica         

Não 23,4 5,79 2,65 – 12,6 <0,001 17,0 3,22 1,37 – 7,56 0,006* 

Sim 63,9    39,8    

Reabilitação Hospitalar          

Não 49,2 1,75 0,74 – 4,12 0,194 30,5 1,82 0,78 – 4,26 0,160 

Sim 63,0    44,4    

Imobilização com Gesso         

Não 58,2 0,39 0,19 – 0,81 0,011* 38,2 0,41 0,18-0,95 0,029* 

Sim 35,6    20,0    

Informações sobre RF         

Não 23,2 9,63 4,6 – 20,20 <0,001 13,0 6,34 2,8 – 14,42 <0,001 

Sim 74,4    48,8    

Tempo de internação         

0 – 2 dias 23,1 – – 0,001* 10,3 – – 0,014* 

3 – 8 dias 65,9 6,42 2,40 – 17,2 <0,001 39,0 5,60 1,67 – 18,7 0,005* 

9 – 22 dias 56,8 4,37 1,62 – 11,7 0,003* 37,8 5,32 1,56 – 18,2 0,008* 

23 – 120 dias 60,5 5,11 1,90 – 13,7 0,001* 44,7 7,08 2,10 – 23,9 0,002* 

OR:  odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; p: significância estatística 
*p<0,05 

Fonte: Autora, 2015. 

 

Ao buscar a importância ajustada das variáveis em relação ao Acesso Geral à RF, 

o modelo de regressão demostrou uma associação significativa e crescente para maior renda 

(OR: 3,7; IC95% 1,06 – 13,00), necessidade percebida de RF (OR:10,0; IC95% 1,30 – 76,53) 

e recebimento do encaminhamento para RF (OR: 27,5; IC95% 9,52 – 79,43), todas aumentando 

as chances de conseguir tratamento reabilitador. No entanto, as atividades ocupacionais 

trabalhador informal (OR: 0,11; IC95% 0,03 – 0,43) e desempregado (OR: 0,15; IC95% 0,02 – 

0,96) diminuem significativamente o acesso à RF. A qualidade do ajuste deste modelo obteve 

significância estatística de 0,981 no teste de aderência Hosmer e Lemeshow e explica 62,1% da 

variabilidade do acesso (R2 de Nagelkerke: 0,621) (Tabela 6).  

Quanto ao Acesso à RF no serviço público, o modelo de regressão apresentou o 

Encaminhamento com forte associação positiva (OR: 23,0; IC95% 8,22 – 68,24) e o Plano 

Privado de Saúde com associação negativa (OR: 0,07; IC95% 0,01– 0,59). Este modelo também 

apresentou boa qualidade no ajuste ao Teste de Hosmer e Lemeshow, com uma significância 

estatística de 0,989 e a proporção de variabilidade explicada pelo modelo foi de 45,1% (Tabela 

6). 
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Tabela 6 - Modelos de regressão logística dos fatores associados ao acesso Geral e Público à RF (n=155), 

Natal – RN. 

MODELO 1- ACESSO GERAL À REABILITAÇÃO FÍSICA 

Variáveis Categorias % Acesso OR Aj IC 95% p - valor 

Ocupação Empregado 49 (63,6)   0,018 

 Desempregado 4 (33,3) 0,15 0,024 – 0,963 0,046 

 Trabalhador 
informal 

8 (27,6) 0,11 0,030 – 0,427 0,001 

Renda Familiar Maior que 2 SM 24 (72,7) 3,72 1,066 – 12,997 0,039 

 Até 2 SM 55(45,5)    

Necessidade percebida de RF Sim 78 (58,6) 10,00 1,306 – 76,534 0,027 

 Não  2 (9,1)  

Encaminhamento para RF Sim 66 (82,5) 27,50 9,523 – 79,428 <0,001 

 Não  14 (18,7)    

*Teste de Hosmer e Lemeshow: p=0,981; R quadrado Nagelkerke: p=0,621 

 

MODELO 2- ACESSO À REABILITAÇÃO FÍSICA NO SERVIÇO PUBLICO 

Variáveis Categorias % Acesso OR Aj IC 95% p - valor 

Plano Privado de Saúde  Sim  1 (7,7) 0,070 0,008 – 0,591 0,014 

 Não 50 (35,2)    

Encaminhamento para RF Sim  46 (57,5) 23,00 8,220 – 68,244 <0,001 

 Não 5 (6,7)    

*Teste de Hosmer e Lemeshow: p=0,989; R quadrado Nagelkerke: p=0,451 

n: nº de casos; OR:  odds ratio; IC 95% : intervalo de confiança de 95%; p: significância estatística. 

Fonte: Autora, 2015.



81 

 

 

 

DISCUSSÃO 
ESTUDO QUANTITATIVO 



82 

 

6 DISCUSSÃO DO ESTUDO QUANTITATIVO 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES GERAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Possivelmente, este é o primeiro estudo que quantifica o nível de acesso e fatores 

associados à reabilitação física para vítimas de acidentes de trânsito, contribuindo, de forma 

original, para a compreensão da (in) capacidade do sistema de saúde para atender aos 

sobreviventes desta epidemia global. Aponta também para elucidação de fatores modificáveis 

que podem melhorar a qualidade da assistência, a partir de intervenções sociais e reorientação 

das ações em saúde pelos gestores públicos. Utilizando conceitos da avaliação da qualidade, 

identifica claras oportunidades de melhoria no acesso e dá suporte aos processos decisórios que 

influenciam as condições de vida e saúde das populações.  

Esse estudo tem algumas limitações: (1) apesar de sua utilidade para identificar o 

insuficiente acesso, a margem de erro da estimativa pontual do acesso foi relativamente grande 

em virtude do tamanho da amostra não ter sido o inicialmente idealizado; (2) possibilidade de 

algum viés de informação relacionado à imprecisão do tempo para o acesso por viés de 

memória, apesar de que a amostra era predominantemente de adultos jovens que foram 

entrevistados em um tempo recente (inferior a um ano) em relação ao AT; (3) a coleta por 

inquérito telefônico viabilizou a pesquisa, porém, limitou o número de variáveis  coletadas, 

sendo necessário complementar as análises de fatores associados com outras variáveis obtidas 

via revisão de prontuários, observação direta e questionário aos profissionais, para aumentar a 

variabilidade explicada dos modelos de regressão. 

 

6.2 A VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO TEM DIFICULDADE DE ACESSO À 

REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

O perfil da vítima de AT desse estudo (adultos jovens, motociclistas, 

economicamente ativos, de baixa renda e baixa escolaridade) é consistente com o cenário 

nacional (BASTOS; ANDRADE; CORDONI JUNIOR, 1999; ANJOS et al., 2007; SANTOS 

et al., 2008; GAWRYSZEWSKI et al., 2009; DUARTE; DE SOUZA; BONFIM, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2011; PAULA JÚNIOR; ARAÚJO, 2013; WAISELFISZ, 2013; LIMA et 

al., 2014) e confirma sua vulnerabilidade social. 

Os níveis de acesso geral (51,6%) e público (32,9%) foram baixos, considerando 

que 100% da população de estudo necessitava de RF. Não se encontraram estudos com 
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estimativa de acesso exatamente para esta população, mas apenas abordando o acesso em outras 

áreas (saúde da mulher, saúde do idoso, doenças transmissíveis) (ARAÚJO; LEITÃO, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2011; RIBEIRO et al., 2012) e em especialidades distintas (reabilitação 

cardíaca e pulmonar e assistência odontológica) (HARRIS; HAYTER; ALLENDER, 2008; 

ROHR; BARCELLOS, 2008; SALZWEDEL  et al., 2014). Por exemplo, em pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrou-se maior percentual de acesso à reabilitação 

(67,1%) em estudo transversal realizado em João Pessoa/Paraíba (RIBEIRO et al., 2012) e ainda 

maior (90%) em estudo de coorte realizado nos Estados Unidos (BETTGER et al., 2013), 

mostrando que estes dados podem variar entre diferentes sistemas de saúde. 

Os resultados sinalizam para o papel secundário dos serviços de reabilitação física 

no SUS, algo contraditório com seu princípio de integralidade da atenção. Somente um de cada 

três pacientes conseguiu acesso à reabilitação no sistema público de saúde, um resultado sempre 

menor que aqueles identificados para os serviços em geral ou para outros níveis de atenção: 

50,9% para atendimento na zona urbana, principalmente no posto de saúde (KASSOUF, 2005); 

71,5% para acesso a exames (OLIVEIRA et al., 2011); e 93,5% para atendimento em centros 

de saúde de São Paulo/SP (BARATA, 2008). Nessa situação de necessidade e dificuldade de 

acesso, embora a maioria das vítimas dependessem exclusivamente do SUS (91,6%) e 

possuíssem baixa renda familiar (78,7%), pagar pelo serviço privado foi a solução encontrada 

por 18,7% dos necessitados de RF, evidenciando ineficiência dos serviços públicos e possível 

iniquidade no acesso. 

Outro problema é a demora para o início da reabilitação (aproximadamente 67 dias). 

Para pacientes de AVC e crianças com paralisia cerebral, o tempo para o acesso variou de um 

(TÔRRES et al., 2011) até seis meses (TÔRRES et al., 2011; RIBEIRO et al., 2012), 

demonstrando que a longa espera é um aspecto normalmente instituído em RF. Atrasar o início 

da reabilitação, seja no serviço público ou privado, fere o conceito atual de acesso que inclui a 

dimensão temporal, ou seja, a oferta dos serviços em condições e tempo oportunos a fim de 

impactar positivamente os resultados de saúde (ADAY; ANDERSEN, 1974; INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Além de ser causa de 

insatisfação dos usuários (SOUZA et al., 2008) na área da ortopedia e traumatologia, a demora 

para a reabilitação repercute em outras dimensões da qualidade, tais como a efetividade 

(resultados prejudicados por uma recuperação mais complexa em virtude de deformidades e 

contraturas instaladas em função do tratamento tardio) (STUCKI et al., 2005) e a segurança do 

paciente (complicações pela demora são danos à saúde potencialmente evitáveis) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009).  
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Em relação a primeira dimensão, estudos de qualidade que consideraram a 

percepção dos pacientes em reabilitação pós-trauma identificaram que a efetividade do 

tratamento (melhoras funcionais) parece ser influenciada por aspectos da continuidade da 

gestão, evidenciando que a recuperação funcional dos indivíduos também sofre influência dos 

problemas do profissional e do ambiente organizacional dos serviços (MEDINA-MIRAPEIX 

et al., 2012a, 2013a).  Quanto à segurança em reabilitação, os estudos costumam descrevê-la 

em função do déficit de equilíbrio e do medo de cair associados à pouca monitorização do 

profissional, ou seja, referem-se à segurança do paciente que já está em tratamento reabilitador 

(MEDINA-MIRAPEIX et al., 2012b, 2013b), porém as condições de demora para início do 

tratamento também prejudicam a segurança do paciente.  

A clara oportunidade de melhoria do acesso pode ser consequência da ausência de 

um modelo de atenção (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) para vítimas de AT que 

considere uma assistência completa e ajustada às necessidades dessa população (promoção e 

proteção da saúde, prevenção dos AT e atenção urgente e reabilitação das lesões oriundas). 

Iniciativas recentes, como a Linha de Cuidado ao Trauma (BRASIL, 2013), a Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências (BRASIL, 2011b) e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(BRASIL, 2012b) são respostas parciais a esta ausência; no entanto, a implantação e articulação 

dessas políticas ainda é incipiente no contexto desse estudo. 

As consequências da ausência do modelo de atenção são muitas, desde 

prolongamento inadmissível da dor e sofrimento dessas vítimas até a geração de desemprego e 

instabilidade familiar e social, situações que configuram a perpetuação da violência após os AT 

e a insuficiente proteção desses indivíduos pelo Estado brasileiro. Além de trazer impactos 

negativos para economia brasileira (FEIJÓ; PORTELA, 2001; BOFF; LEITE; AZAMBUJA, 

2002; BRASIL, 2005; IPEA; DENATRAN; ANTP, 2006), essa situação traz indícios do 

ostracismo social ao qual podem estar submetidos os sobreviventes de AT quando não têm 

garantido o direito de acesso à reabilitação. 

 

6.3 FATORES MODIFICÁVEIS PARA MELHORIA DO ACESSO À REABILITAÇÃO 

FÍSICA  

 

Conforme a figura 9, os fatores associados ao acesso à RF classificaram-se em: 

individuais não modificáveis a curto prazo (renda familiar, ocupação, plano privado de saúde) 

e assistenciais modificáveis pela gestão da qualidade do serviço (encaminhamento para RF e 

necessidade percebida de RF).  
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Figura 9 - Modelo de análise dos fatores determinantes do acesso à reabilitação física, Natal- RN.

 

   Fonte: Autora, 2015. 

 

Os aspectos individuais não modificáveis a curto prazo foram assim denominados 

por se tratarem de condições peculiares dos usuários cujas soluções envolvem maior nível de 

complexidade e administração pública. Consistente com estudos de base populacional, a baixa 

renda familiar relacionou-se com menor utilização dos serviços de saúde (TRAVASSOS et al., 

2000, 2002; MENDOZA-SASSI; BÉRIA; BARROS, 2003; TRAVASSOS; OLIVEIRA; 

VIACAVA, 2006; BARATA, 2008). Outro aspecto social envolvido é o dos indivíduos 

desempregados (OR: 0,15) ou trabalhadores informais (OR: 0,11), que possuem maior 

dificuldade para obter acesso à RF, provavelmente, pela precarização dos direitos trabalhistas 

para cuidado de sua própria saúde. Essa influência negativa da atividade ocupacional, 

principalmente, dos trabalhadores informais, sobre a utilização dos serviços de saúde também 

foi encontrada no estudo de Travassos e colaboradores (2002). Isso demonstra que não é 

suficiente a gratuidade dos serviços, mas é preciso considerar limitações particulares das 

vítimas, tais como gastos financeiros e dispêndio de tempo por afastamento das atividades 

laborais e/ou por deslocamento até o tratamento. 
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O plano privado de saúde, também classificado como aspecto individual não 

modificável a curto prazo, não se relacionou com o acesso geral e ainda diminuiu a 

probabilidade de acesso ao serviço público em mais de 90% (OR: 0,07), indicando que quem 

tem plano privado, prioriza a utilização do mesmo. Essa associação negativa contrapõe-se à 

literatura, pois o plano privado costuma relacionar-se a maior acesso aos serviços de saúde 

(TRAVASSOS et al., 2000; KASSOUF, 2005; TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006 

BARATA, 2008).  

O percentual de usuários com plano privado nesta pesquisa (8,4%) foi inferior às 

estimativas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que variaram de 36% a 

72,9% (KASSOUF, 2005; BARATA, 2008; PESSOTO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2011), 

podendo ser algo peculiar dos serviços de reabilitação ou nosso estudo ter cometido um erro 

tipo II (falso negativo) quanto a esta associação, em virtude do poder reduzido associado ao 

tamanho de amostra. 

Embora alguns estudos tenham demonstrado certa redução das iniquidades no 

acesso ao sistema de saúde brasileiro (TRAVASSOS et al. 2000; TRAVASSOS; OLIVEIRA; 

VIACAVA, 2006; PAIM et al., 2011), os resultados do presente estudo sobre os fatores 

socioeconômicos dos indivíduos demonstram que esse cenário ainda é marcante no nosso país, 

especialmente em matéria de reabilitação.  

 Modificar fatores individuais como os mencionados acima envolvem intervenções 

em questões sociais baseadas nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2006), ações complexas que demandam esforço intersetorial e 

diferentes planos de administração pública (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2006; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004).  

Relativo aos aspectos modificáveis pela gestão dos serviços, a autopercepção da 

necessidade de reabilitação aumenta em dez vezes a probabilidade de acesso (OR: 10,0). Isso 

corrobora estudos nacionais (KASSOUF, 2005; ROHR; BARCELLOS, 2008; BARATA, 

2008; OLIVEIRA et al., 2011) em que a necessidade percebida ou a autoavaliação de saúde 

influencia a procura e utilização dos serviços.  

Na área da reabilitação, um estudo envolvendo indivíduos com deficiências na 

China encontrou que, entre os que expressaram alguma necessidade de reabilitação (75%), 

apenas 27% destes obtiveram acesso (ZONGJIE et al., 2007). Em nosso estudo, 85,8% dos 

participantes relataram essa necessidade e 58,6% desses conseguiram o tratamento que 

procuravam.  
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Apesar de a necessidade percebida de RF ser uma variável caraterística do usuário, 

considerou-se como um aspecto dos serviços pela sua estreita relação com as informações em 

saúde ofertadas pelos profissionais. Informar o usuário é preceito ético de todo profissional de 

saúde e facilita a circulação adequada e ágil dos usuários nos diversos níveis do sistema, 

tornando-os agentes reguladores do próprio acesso (BRASIL, 2011a). Além disso, estudos com 

inquéritos populacionais na Espanha identificaram que a percepção de qualidade dos pacientes 

em tratamento reabilitador é fortemente influenciada pelos aspectos da informação em saúde e 

da relação terapeuta-paciente (MEDINA-MIRAPEIX et al., 2012b, 2013a).  Portanto, a gestão 

da qualidade do serviço deve normatizar a oferta de informações em RF, mediante uma atenção 

centrada no usuário e humanizada, e monitorar a adesão dos profissionais à essas normas.  

O encaminhamento escrito para RF foi o principal determinante do acesso, sendo 

este um fator modificável pela gestão da qualidade do serviço. Encaminhar corretamente o 

paciente aumenta em mais de 20 vezes sua probabilidade de conseguir acesso à reabilitação 

física. Trata-se do histórico problema da regulação da referência e contrarreferência no SUS 

(FRATINI; SUAPE; MASSAROLI, 2008; BRASIL, 2011a; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; 

GOMES, 2012).  

Após alta hospitalar, a maioria dos sobreviventes dos AT retorna para suas 

residências com severas limitações funcionais e sem o devido encaminhamento ou orientações 

quanto à continuidade dos cuidados. Os profissionais, embora inseridos no sistema de saúde, 

não se percebem em um “sistema” de fato, mas isolados da rede de atenção à saúde.  

A fim de garantir uma assistência integral a vítimas de AT, é preciso ampliar o olhar 

dos gestores e profissionais para o planejamento da coordenação entre níveis assistenciais, 

regulação do acesso, referência e contrarreferência (FRATINI; SUAPE; MASSAROLI, 2008; 

BRASIL, 2011a; GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 2012). 

 

6.4 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

Consideradas as múltiplas faces do problema de pesquisa (baixo e iníquo acesso à 

reabilitação de pessoas necessitadas) e a inexistência de avaliações sobre as estruturas, 

processos e resultados em reabilitação, o enfrentamento desse problema demanda do sistema 

de saúde medidas como: estabelecimento de claros modelos de atenção para vítimas de acidente 

de trânsito; ampliar a regulação de acesso às vítimas; implementar uma lista de checagem sobre 

os critérios de qualidade na alta hospitalar que considerem a RF; estabelecer instruções 

normativas do atendimento em reabilitação hospitalar para permitir a comunicação entre os 
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serviços e a continuidade dos cuidados e ; incentivar ciclos de avaliação e melhoria da qualidade 

em RF para vítimas de AT e outras populações.  

Quanto aos profissionais de saúde, acrescenta-se à essas estratégias de qualidade, a 

necessidade de maior incentivo à educação permanente dos profissionais e do empoderamento 

dos pacientes, a fim de favorecer a integração e corresponsabilização entre os serviços e, 

consequentemente, facilitar o fluxo rápido à RF dos indivíduos vulneráveis às limitações e 

incapacidades. 

 

6.5 GENERALIZAÇÃO E EXTRAPOLAÇÃO  

 

Apenas metade dos sujeitos potencialmente necessitados são devidamente 

encaminhados para a reabilitação após alta hospitalar e desses, somente uma terça parte obtém 

êxito no acesso pela via pública. Esses resultados podem ser generalizados às vítimas de AT 

residentes em Natal atendidas na atenção de urgência e emergência do SUS com evidente 

necessidade de RF. Usuários de outros grupos populacionais que vivem em outros contextos ou 

que utilizam serviços distintos dos hospitais e ambulatórios não estão representados neste 

estudo.  

É preciso precaução ao extrapolar os resultados deste estudo para outras 

populações, mas isso pode ser feito quando o perfil de vítimas for similar e o contexto dos 

serviços de saúde for parecido com o da capital norte-rio-grandense, onde há dificuldade de 

implementação e integração das redes de atenção à saúde.  

 

6.6 RECOMENDAÇÕES SOBRE FUTUROS ESTUDOS  

 

A reabilitação física precisa ser planejada e avaliada de forma sistêmica e integral. 

Por isso, faz-se necessário futuras pesquisas para se conhecer a qualidade desses serviços, 

considerando outras dimensões além do acesso, a saber: efetividade, segurança do paciente, 

equidade, eficiência e atenção centrada no usuário. Ademais, sugere-se desenvolver estudos de 

intervenção sobre os fatores associados ao Acesso à RF, especialmente aqueles relacionados 

aos processos assistenciais, como o aumento do encaminhamento e informações aos pacientes, 

avaliação da influência da qualidade da RF nos desfechos clínicos e funcionais e análise da 

repercussão econômica da ausência da reabilitação sobre o orçamento público e sobre a saúde 

das pessoas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma forma de refletir as dificuldades da obtenção do tratamento reabilitador é 

compreender os pontos de vista das partes interessadas e relacionadas com serviços, a fim de 

que possam auxiliar na identificação das lacunas na reabilitação em função das necessidades 

não atendidas. Além de identificar deficiências, estas percepções podem nortear a assistência, 

buscando otimizar custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados.  

Na perspectiva qualitativa, foi possível identificar que a deficitária estimativa de 

acesso está relacionada a vários fatores, dentre os quais, citam-se: a) as burocráticas práticas 

administrativas dos serviços de saúde (problema de estrutura organizacional); b) baixa oferta 

de reabilitação (problema estrutural); c) insuficiente informação dos profissionais sobre a RF 

(problema de processo de trabalho) e; d) inexistência de protocolos assistenciais que integrem 

a atenção hospitalar e ambulatorial (problema de processo de trabalho). Adicionam-se, a isto, 

os problemas relacionados aos usuários: dificuldade financeira, limitação funcional e 

geográfica, pouca informação em saúde associada à baixa escolaridade e descrença no sistema 

e na reabilitação.  

O nível de acesso aos serviços de reabilitação física encontrado no estudo 

quantitativo foi insuficiente para atender às necessidades das vítimas de acidentes de trânsito. 

Os fatores que devem ser modificados para melhorar o acesso incluem situações complexas e 

outras, de possível resolução, com uma efetiva gestão da qualidade da assistência.  

As abordagens qualitativa e quantitativa demonstraram que o acesso inadequado e 

insuficiente aos serviços de reabilitação repercute negativamente na qualidade da assistência à 

saúde e em sofrimento desnecessário para vítimas de acidentes de trânsito. As barreiras de 

acesso e seus fatores determinantes identificados originalmente nesse estudo provocam o 

sistema de saúde a desenvolver estratégias para a melhor implantação das políticas de saúde 

existentes. Além disso, trazem importantes subsídios para a priorização de medidas gestoras 

com o propósito de reduzir as iniquidades no acesso ocasionadas pelos arranjos organizativos 

dos serviços de diferentes densidades tecnológicas.  

Por fim, cabe ressaltar que o embate para se alcançar a integralidade da assistência 

em saúde por meio do maior acesso a RF não se refere apenas a um esforço de cunho científico, 

mas transcende o plano da conscientização e envolvimento dos que circundam a reabilitação 

(usuários, profissionais e gestores da saúde) para que esta possa ser devidamente inserida em 

um processo assistencial compreendido na sua totalidade. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PROFISSIONAIS 

 

 



104 

 

APÊNDICE B 

 

CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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APÊNDICE C 

 

CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL DO ESTUDO 
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APÊNDICE D 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA ENTREVISTA AOS 

PROFISSIONAIS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COLETA DE DADOS AOS PROFISSIONAIS 

 

Caracterização do entrevistado 

Formação profissional Ocupação/função no serviço Tempo de serviço 

   

 

Caracterização das barreiras de acesso à reabilitação física ambulatorial em Natal/Rn 

 

1. Se o paciente necessita de reabilitação física ambulatorial, o que ele precisa ter ou fazer 

para ser atendido nesta unidade?  

 

 

2. Que tipo de barreiras dificulta o acesso à reabilitação física de nível ambulatorial? 

(Considerar: características geográficas e de locomoção; condições clínicas dos pacientes – Trauma crânio 

encefálico, fraturas, cirurgias; ambiente físico e infraestrutura; informações fornecidas ao paciente; organização 

dos serviços – cumprimento de normas internas; resposta à demanda; e tempo de espera) 

 

 

 

3. Existe algo que pode ser feito para facilitar o acesso à reabilitação física? Que medidas 

você tomaria? 

(Considerar: estrutura física, recursos humanos, equipamentos, organização, processos de trabalho, etc). 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO INQUÉRITO TELEFÔNICO AOS 

USUÁRIOS 
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ANEXO 

 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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