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1. Resumo
Esse trabalho enfoca o estabelecimento de vínculo entre a criança com
necessidades especiais e o fisioterapeuta e qual papel do vínculo no processo
fisioterapêutico.
Objetivou-se conhecer as bases para o estabelecimento do vínculo, identificar
os aspectos intrínsecos que podem prejudicar o processo fisioterapêutico, tanto
na abordagem terapêutica individual quanto na orientação familiar, e inferir sobre
as dinâmicas que podem auxiliar na construção do vínculo durante o processo.
Para atingir este objetivo fez-se uso do Discurso do Sujeito Coletivo como
estratégia metodológica para coleta e análise de dados. Estudou o trabalho de
duas instituições que atendem à crianças com necessidades especiais,
identificadas como A e B e verificou que, em relação à subjetividade de seus
pacientes, a instituição A apresentou uma preocupação, mesmo que intuitiva, um
pouco maior do que a encontrada na instituição B, que prioriza os atendimentos
mais sistematizados.
2. Introdução
O ser humano apresenta inúmeras interfaces interrelacionadas como a
biológica, psicológica e a sócio-cultural, construídas desde o momento da
concepção até as inúmeras interações com o meio, e espera-se com seu
desenvolvimento que adquira independência.
Na criança com variáveis níveis de comprometimento do SNC a dependência
pode se prolongar e até persistir indefinidamente.
Todo processo de cuidado e da relação mãe-bebê está permeada pela
relação de apego inicial, precedido pelo desenvolvimento de uma progressiva
separação, a que Bowlby chama de perda. A família de uma criança com
desenvolvimento diferente do esperado depara-se com situações de difícil
manejo enfrentando inúmeras dificuldades.
A criança inserida num ambiente que estimule seu desenvolvimento global
poderá desenvolver suas potencialidades. O brincar é um instrumento completo
que permite o estabelecimento do vínculo e o desenvolvimento da motricidade,
estimulando as esferas cognitiva, socio-afetiva e psicomotora, predominando as
abordagens que dicotomizam essas três esferas do comportamento humano.
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3. Objetivos
Identificar quais fatores interferem, dificultam ou facilitam o estabelecimento
do vínculo fisioterapeuta-paciente junto à crianças portadoras de necessidades
especiais.
4. Metodologia
Este trabalho foi realizado por meio de entrevistas abertas, através de um
estudo de caso, com uma pergunta aberta, sendo todas gravadas e
posteriormente transcritas, realizadas com profissionais fisioterapeutas de duas
instituições diferentes: A e B. Na A foram entrevistados 10 profissionais dos 16
totais, sendo feita portanto uma análise parcial da população. Na B foram
entrevistados 4 profissionais sendo feita uma análise total da população.
As análises foram realizadas através do discurso do sujeito coletivo, de modo
que inicialmente foram analisadas individualmente, depois comparadas entre os
profissionais da mesma instituição e depois comparadas entre as instituições.
Os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos da mesma,
destacando-se a livre opção pela participação, com a apresentação de
Consentimento Livre e Esclarecido.
5. Desenvolvimento (teoria, método, procedimentos e discussões)
Para analisar os discursos, as entrevistas estão sendo categorizadas para
seu melhor entendimento, assim como para compreensão e análise das
dinâmicas e do fluxo de atendimento de cada instituição, para que depois os
discursos possam ser comparados.
6. Resultados preliminares
Quando comparados os discursos entre os fisioterapeutas de uma mesma
instituição notamos que os da instituição A apresentam um discurso com poucas
diferenças em relação ao manejo do caso citado, com maior disponibilidade para
um trabalho interdisciplinar, salientando um pouco mais os aspectos afetivoemocionais.
Entre os profissionais da instituição B notou-se maior resistência ao trabalho
interdisciplinar, assim como uma menor preocupação com o processo de
estabelecimento do vínculo, e objetivando predominantemente o aspecto motor.
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Quando comparamos os discursos entre os profissionais das duas
instituições, percebe-se que na instituição A, mesmo que de forma intuitiva, existe
uma preocupação um pouco maior em relação aos conteúdos intrínsecos e
subjetivos de cada indivíduo do que na instituição B, que prioriza os
atendimentos mais sistematizados.
Por

outro

lado,

notamos

que

todos

os

profissionais

entrevistados

desconhecem os vários aspectos envolvidos no estabelecimento de vínculo, a
necessidade da interdisciplinaridade, e a importância do desenvolvimento da
capacidade de escuta.
A psicologia e suas teorias, sendo compreendida como um campo do saber,
permitirá ao fisioterapeuta apropriar-se de alguns conhecimentos necessários
acerca dos aspectos subjetivos presentes na relação fisioterapeuta-paciente, que
possam modular a adesão ao tratamento para um melhor resultado em sua
intervenção.
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