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APRESENTAÇÃO DO TCC

Este é  um trabalho  de conclusão  de curso  elaborado  a  partir  de  uma iniciação  científica

realizada durante  o período de um ano, de julho de 2018 a julho de 2019, apresentado à

Universidade Federal de São Paulo. Teve como público alvo crianças com deficiência e suas

famílias, com o objetivo de analisar o processo de dispensação de tecnologia assistiva pelo

Sistema Único de Saúde. 

Inicialmente minha ideia de pesquisa girava em torno do tema da estimulação precoce, porém

não sabia ao certo qual seria o meu foco, esse interesse se deu a princípio pela minha afeição

por crianças que desde sempre esteve presente em minha subjetividade, e posteriormente pela

vontade de me aprofundar nas características particulares desse grupo etário de uma forma

mais profissional e acadêmica. Desse modo me decidi por realizar uma iniciação científica e

através dela contribuir com avanços na área da saúde e reabilitação.

Procurei  pela  professora  Maria  Santos  do  curso  de  terapia  ocupacional  doutora  em

reabilitação física ecuidado à pessoa com deficiência e propus a ela o meu tema de interesse.

Ao longo das conversas de orientação notamos a necessidade de convergir num único tema

meu interesse e desejo pessoal e a linha de pesquisa da mesma, dessa forma nosso trabalho foi

sendo estruturado e após algumas conversas e buscas em periódicos da área da saúde sobre os

temas possíveis juntamos a infância e a reabilitação física, mais especificamente a tecnologia

assistiva (TA).

O passo seguinte foi determinar o público alvo e optamos por ouvir as famílias de crianças

com deficiência e não as próprias crianças, isso se deu pela restrita disponibilidade de tempo

para a realização do projeto de pesquisa tendo em vista que pesquisas realizadas com crianças

requerem uma atenção e cuidado maiores, pois os processos são mais burocráticos em relação

aos  aspectos  éticos.  Dessa  forma,  nesse  primeiro  momento,  ficou  definida  como  eixo

norteador  da pesquisa a  visão do núcleo familiar  de crianças  com deficiência no que diz

respeito às questões relacionadas à tecnologia assistiva utilizada pelas mesmas.

Assim, o melhor refinamento do objetivo e questão central do trabalho me possibilitou maior

aproximação com as pesquisas realizadas no âmbito nacional e internacional em quanto ao

tema definido. Após algumas buscas encontrei trabalhos que discutiam sobre a abordagem

centrada  na  família,  um tema  desconhecido  para  mim e  para  a  minha  orientadora  até  o

momento, e a partir de então descobrimos na literatura um embasamento sólido para aquilo

que até então havíamos pensado.



Portanto, definimos o processo de dispensação de tecnologia assistiva no SUS como objeto de

nossa  pesquisa  objetivando  analisar  a  presença  de  elementos  da  abordagem  centrada  na

família durante os encontros terapêuticos realizados pelos profissionais de saúde a partir de

relatos de familiares coletados através de uma entrevista aberta guiada por roteiro (Anexo I).

O trabalho foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de São

Paulo (Anexo II). Após a realização do mesmo decidiu-se que, para que houvesse um maior

alcance de leitores e, consequentemente, maiores contribuições para a comunidade em geral, o

mais adequado seria apresentar os resultados em forma de artigo científico e publicá-lo em

uma  revista,  portanto  optamos  pela  Revista  Interinstitucional  Brasileira  de  Terapia

Ocupacional  (REVISBRATO).  Definimos também que o mais  apropriado  será  publicar  o

trabalho após esta avaliação para que todas as críticas e sugestões apontadas pela avaliadora

sejam incorporadas ao trabalho final para a submissão.
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RESUMO
Tecnologia assistiva (TA) é um recurso fundamental capaz de promover a funcionalidade, a

independência  e  autonomia  das  pessoas  com  deficiência.  No  Sistema  Único  de  Saúde

brasileiro,  os  princípios  do  acesso  universal  e  da  integralidade  do  cuidado  preveem  a

dispensação  da  TA como  direito  assegurado  a  essa  população  com vistas  a  atender  suas

necessidades específicas de saúde e de participação social. E a abordagem centrada na família

tem como pressuposto colocar os familiares de crianças com deficiências numa posição de

tomada de decisão durante as intervenções realizadas com a criança, desse modo ao garantir o

maior envolvimento dos familiares aumenta as chances de resultados positivos para aqueles

que vivenciamsituações de limitação na realização de atividades cotidianas. O objetivo desse

estudo foi identificar,  sob a ótica dos familiares de criança com deficiência,  elementos da

abordagem centrada na família presentes nos encontros terapêuticos durante o processo de

dispensação de recursos de TA no SUS. Para tanto, utilizou-se da metodologia da pesquisa

qualitativa, entrevistando-se cinco mães de crianças com deficiência, analisadas na vertente

temática.  Associou-se  à  produção  dos  dados,  uma  coleta  de  dados  econômicos  e

sociodemográficos  das  mães e crianças  participantes  do estudo. As cinco participantes  do

estudo foram mães de crianças com deficiência – três munícipes de São Vicente e duas de

Praia Grande. A idade das mães variou entre 25 e 42 anos; apenas uma delas tinha emprego

formal. Com relação às crianças, todas meninas, a idade variou entre um e nove anos. As

cinco crianças tinham quadro de deficiência motora, e duas delas com deficiência intelectual

associada. As órteses de posicionamento e a cadeira de rodas foram os tipos de recurso de TA

utilizados  pelas  crianças.  A  análise  temática  das  entrevistas  com  as  mães  apontou  que

apresença de elementos da abordagem centrada na família nos encontros terapêuticos é frágil.

A maior parte dos encontros terapêuticos entre os profissionais da assistência reabilitacional e

estas mães foi marcado pela abordagem reabilitacional orientada pelo modelo biomédico, com

relações interpessoais verticalizadas e baixa valorização das queixas e demandas das mães.

Tais encontros geraram sentimentos de insatisfação e preocupação por parte das mães acerca

da  resolutividade,  uso  e  meios  de  manutenção  e  conservação  dos  recursos  de  tecnologia

assistiva adquiridos, induzindo à busca solitária de soluções ao longo do tempo. Encontros

terapêuticos dessa natureza são paradoxalmente contrários aos princípios finalísticos do SUS

e finalidades da dispensação de recursos de tecnologias assistivas. Por outro lado, quando a

escuta,  acolhimento  e  horizontalidade  das  relações  interpessoais  estiveram  presentes  foi

possível identificar uma prática assistencial alinhada com elementos da abordagem centrada

na família – com relatos de satisfação com o recurso de TA e com a assistência.  Conclui-



seque há caminhos a serem percorridos para que, desde a graduação e posterior formação

continuada de profissionais de saúde e reabilitação, a abordagem centrada na família oriente

as práticas de assistência reabilitacional de crianças  com deficiência.  Práticas assistenciais

pautadas pela abordagem centrada na família abremportas aos diálogos e assim, promoverão

parcerias entre profissionais e famílias, fazendo com que o reucurso de TA, dispensado pelo

SUS, atenda bem e adequadamente as necessidades e demandas singulares de crianças com

deficiência e seus familiares.

Palavras-chaves: Tecnologia assistiva, Crianças com deficiência, Sistema Único de Saúde,

Relações Profissional-Família.



INTRODUÇÃO

Tecnologia  assistiva  (TA)  é  definida  como  uma  área  do  conhecimento  de  caráter

interdisciplinar que abrange produtos, recursos, práticas, serviços, entre outros, com o intuito

de promover a funcionalidade da pessoa com deficiência na interrelação com o seu ambiente,

em todas as áreas da ocupação humana sempre visando autonomia e independência¹.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), em respeito ao direito de acesso universal e de

cuidado integral  em saúde,  tem dentre  suas  responsabilidades  oferecer  recursos  de  TA à

pessoa com deficiência, em todos os ciclos de vida, com vistas a atender às necessidades de

saúde, de funcionalidade e de participação social. Assim, a dispensação de recursos de TA

pelo SUS visa promover a autonomia e participação social, direitos igualmente assegurados

na  Constituição  Brasileira  e  na  Convenção  Internacional  de  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência do qual o Brasil é signatário².

Segundo a Organização Mundial de Saúde³ a TA permite às pessoas com deficiência uma

vida saudável e é um facilitador da participação social. E ainda a TA proporciona uma menor

necessidade de cuidado dos serviços de saúde em decorrência da minimização de riscos de

agravos secundários à deficiência e de exclusão social.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4 o último censo demográfico

brasileiro  do  ano  de  2010,  no  que  tange  às crianças  com deficiência,  público  alvo  desse

trabalho, os dados epidemiológicos revelam que 7,5% das crianças de 0 aos 14 anos de idade

apresentam pelo menos um tipo de deficiência, sendo que esse número cresceu 3,2% desde o

Censo do ano 2000.

No cenário atual das práticas assistenciais em saúde e reabilitação no SUS, de acordo com

Santos5, a hegemonia do modelo médico na assistência reabilitacional ainda está fortemente

presente.  Tais  práticas  direcionam  as  ações,  quase  que  exclusivamente,  aos  danos  de

estruturas e funções de órgãos e sistemas corporais buscando a normalização da deficiência,

centrando-se no saber do profissionaldeixam de incorporar elementos dos fatores contextuais

no  plano  de  cuidado.  Por  conseguinte,  segue  a  autora,  nesta  abordagem  reducionista,  a

dispensação de TA se faz de modo prescritivo, pelo profissional, e descontextualizado das

condições de vida e das necessidades específicas da pessoa com deficiência, enaltecendo o

recurso  da  TA  per  si,  e  obliterando a  real  necessidade  da  mesma,  qual  seja  promover  e

assegurar a participação social da pessoa com deficiência5.

Práticas assistenciais dessa natureza terminam por desconsiderar o protagonismo do usuário-

paciente,  seja ele adulto ou criança,  aqui incluindo os familiares e ou cuidadores,  criando



ruídos no encontro terapêutico em relação à compreensão das necessidades específicas  da

pessoa com deficiência em sua interrelação com os fatores contextuais e a participação social

– elementos chave que compõem o fenômeno da deficiência  e o processo funcionalidade-

incapacidade  no  planejamento  das  intervenções  e  planejamento  de  soluções  assistivas

resolutivas5.

Tomando como norte as diretrizes do SUS - acesso universal e integralidade do cuidado - no

recorte da população infantil, acentua-se a necessidade de uma prática profissional voltada às

necessidades de todo o núcleo familiar, tornando a criança e a família como elemento central

da assistência reabilitacional. Como indica Carvalho et al.6,a família tem grande influência no

bom desenvolvimento infantil por ser com ela que a criança passa a maior parte do seu tempo,

é  uma  presença  constante  e  imprescindível  durante  este  ciclo  de  vida.  Por  isso,  faz-se

indispensável,  a  participação  da  família  durante  todo  o  processo  de  decisão  quanto  aos

posteriores cuidados prestados à criança6.

Nesta perspectiva,a abordagem centrada na família configura-secomo um referencial teórico,

que pode ser implementado em qualquer área de intervenção voltado à população infantil,

entretanto  exige  uma  nova  configuração  dos  modelos  de  práticas  assistenciais6,  e,  por

conseguinte do repensar a formação profissional para o trabalho em equipe. 

De acordo  com Judge7,  a  prática  centrada  na  família  deve  prestigiar  os  pais  e  familiares

colocando-os numa posição de tomada de decisão em relação às intervenções relacionadas à

criança,  construindo-se  uma  parceria  entre  profissionais  e  familiares  e  incentivando  a

colaboração  e  responsabilização  de  ambos,  ampliando  o  foco  da  criança  à  família.  Por

conseguinte, no momento do planejamento e dispensação de recursos de tecnologia assistiva

considera-se aconstrução de parcerias como um mecanismo para capacitar as famílias a se

envolverem em todos os aspectos da avaliação e prestação de serviços7.

Segundo Castiglioni apud Varela e Oliver8, a adesão ao uso de TA por parte da criança com

deficiência  e/ou  seu  cuidador  também se  relaciona  com às  expectativas  e  representações

subjetivas presentes na relação da criança com deficiência e seus familiares com tal recurso.

Assim,  reafirma-se  aqui,  que  para  planejar  adequadamente  o  processo  de  dispensação  de

recursos  de  tecnologia  assistiva  deve-se  tomar,  de  modo  compreensivo,  as  demandas,

necessidades  de  saúde  e  sociais  da  criança  com  deficiência  e  seus  familiares,  sendo

estespressupostos  da  integralidade  do  cuidado  alinhados  com  um  modelo  deassistência

centrada na família. Tal prática, gera naturalmente uma disponibilidade nos familiares para

participar do processo de reabilitação e, consequentemente, produz resultados mais positivos

para elas6. Assim, ainda segundo Carvalho et al.6, quando as famílias participam ativamente



das tomadas de decisões, as recomendações têm maior probabilidade de serem reconhecidas

como  benefícios  esperados  para  a  criança.Entretanto,  estemodelo  de  práticacontrasta-se

fortemente  com  o  modelo  tradicional  da  reabilitação,  das  relações  hierarquizadas  e

verticalizadas entre profissionais de saúde e famílias 7.

Carvalho et al6 apresentam algumas características que precisam estar presentes para que uma

intervenção seja considerada centrada na família, dentre elas estão: 1) toda a família deve ser

objeto de intervenção - as necessidades de todos os membros da família são consideradas no

processo, pois aquilo que atinge um dos membros afeta todo o restante; 2) profissionais e

famílias trabalham em parceria e colaboração - é papel dos profissionais fornecer todas as

informações necessárias  aos  familiares para que estes sejam protagonistas no processo de

intervenção;  3) os profissionais são agentes  a serviço da família,  ou seja,  os objetivos da

intervenção devem ser definidos conforme as necessidades apresentadas pelos familiares e

não pelas  necessidades  identificadas  pelos profissionais;  4) as práticas de intervenção são

individualizadas para cada família - cada família é única e possui necessidades singulares,

dessa  forma  as  intervenções  serão  diferenciadas  para  atender  as  especificidades  de  cada

família.

Isto posto, de acordo com Judge6 e Carvalho et al.7, para que seja possível que todas essas

condições  sejam  colocadas  em  prática  faz-se  necessária  uma  equipe  transdisciplinar,

trabalhando em conjunto, para que respostas completas sejam dadas e todos os aspectos da

vida da criança e da família sejam analisados por diferentes áreas do conhecimento, e dessa

forma mais bem interpretados, entendidos e respondidos. 

Mais  especificamente,  no  campo  da  tecnologia  assistiva,  Judge7 diz  que  “as  equipes

transdisciplinares com conhecimentos específicos de tecnologia assistiva são necessárias, já

que nenhum indivíduo ou disciplina terá todas as informações disponíveis sobre a variedade

de dispositivos auxiliares que podem ser úteis para uma criança” (p. 64) e, segue a autora

afirmando que a família é parte integrante da equipe, devendo, portantoser envolvida em todo

o processo, estabelecendo metas e tomando decisões para elas e seus filhos7.

Portanto, a base de uma assistência centrada na família é a ajuda aos familiares para que se

sintam capazes e competentes de influenciar positivamente o desenvolvimento de seus filhos

e reconhecer que eles possuem características e habilidades singulares para decidirem pela

melhor implementação de um recurso de tecnologia assistiva7. Por isso, os familiares deverão

ser o centro da intervenção possibilitando resultados benéficos  mesmo após o término do

acompanhamento profissional6.



Diante dessas considerações, pode-se afirmar que o acesso e o uso de serviços de saúde e

reabilitação,  que  envolvem a  dispensação  de  recursos  de  tecnologia  assistiva  e  de  apoio

adequados  para  a  criança  com  deficiência  precisam  levar  em  consideração  o  contexto

sociocultural do usuário – criança e família - para potencializar a funcionalidade da criança e

promover sua participação social. 

Considerando-se, portanto, que a abordagem centrada na família é de suma importância para

redesenhar as práticas assistenciais em reabilitação no geral, e no planejamento e dispensação

de  recursos  de  tecnologias  assistivas  em  particular,  este  estudo  objetivou  identificar  a

presença de elementos da abordagem centrada na família, a partir da análise dos encontros

terapêuticos entre profissionais de saúde e familiares de crianças com deficiência, durante o

processo de dispensação de recursos de tecnologia assistiva no SUS.

1. CAMINHO METODOLÓGICO

O  presente  trabalho,  de  caráter  exploratório,  descritivo  reflexivo,  se  apoiou

metodologicamente na abordagem de pesquisa qualitativa. A produção de dados foi realizada

durante o período de março a abril de 2019 em dois municípios da Região Metropolitana da

Baixada Santista com familiares  de crianças  com deficiência.  A pesquisa foi  submetida e

aprovada pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp) sob o número 1344/2018.

Adotou-se  a  estratégia  da  amostra  por conveniência, compondo  por  um  conjunto  de

participantes  que  fosse  representativo  da  problemática  da  pesquisa,  totalizando  cinco

participantes.

Foram considerados  para  inclusão,  que  os  participantes  da  pesquisa  fossem familiares  de

crianças  com  deficiência,  de  ambos  os  sexos,  que  estivessem  presentes  na  maioria  das

atividades cotidianas da criança, e assinassemo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE). Em relação à criança, esta deveria possuir algum tipo de recurso de TA adquirida por

meio  do  SUS,  e  foram  consideradas  crianças  aquelas  com  até  doze  anos  incompletos,

conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA9. 

A produção  dos dados  empíricos  junto  aos  participantes  do estudo foi  feita  por  meio da

técnica de entrevista aberta guiada por roteiro associada à coleta de dados sociodemográficos

e econômicos utilizando-se de protocolos específicos para este fim. O tema central do roteiro

de entrevista foi elaborado de modo a identificar elementos da abordagem centrada na família

durante o recorte de tempo relacionado ao processo de avaliação e dispensação de recursos de



tecnologia  assistiva  e  seu  consequente  acompanhamento  pelos  profissionais  de  saúde.  As

entrevistas  foram  gravadas  e  posteriormente  transcritas  verbatin e  analisadas  segundo  a

vertente temática. Segundo Braun e Clarke10, em pesquisa qualitativa, a análise temática do

material empírico das entrevistas é aquela que permite examinar as maneiras pelas quais os

eventos,  as  realidades,  os  significados  e  as  experiências  são  os  efeitos  da  variedade  de

discursos operados dentro da sociedade em dado contexto sociocultural e histórico.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1. Dados sociodemográficos

Conforme apresentado na tabela 1 foram entrevistadas cinco mulheres, mães das crianças com

deficiência.  A  idade  das  participantes  variou  entre  25  e  42  anos  sendo  que  três  eram

munícipes da cidade de São Vicente e duas munícipes da cidade de Praia Grande, no estado

de São Paulo.

Em relação ao estado civil das participantes (M1, M2, M3, M4 e M5) todas eram solteiras,

com  dois  filhos  ou  mais  (M1,  3,4  e  5)  e  apenas  M2  tinha  uma  única  filha.  Quanto  à

escolaridade e situação de trabalho e condições de moradia tivemos que: M2 tinha ensino

superior incompleto e as demais tinham ensino fundamental completo (M1,3,4 e 5); apenas

uma  participante  (M5)  tinha  emprego  formal,  sendo  esta  funcionária  pública,  outra

participante (M4) conseguia sua renda por meio de emprego informal e as demais referiram

ser “do lar”; quatro moravam em casa própria e uma delas (M3) em apartamento alugado

(Tabela 1).



Tabela 1: Dados sociodemográficos e econômicos das mães participantes do estudo.

Mãe 1 Mãe 2 Mãe 3 Mãe 4 Mãe 5
Idade 35 anos 25 anos 33 anos 30 anos 42 anos

Estado civil Solteira Solteira Solteira Solteira Solteira
Quantidade de filhos 4 filhos 1 filhos 2 filhos 3 filhos 4 filhos

Escolaridade 2º grau 

completo

Ensino 

superior 

incompleto

2º grau 

completo

2º grau 

completo

2º grau 

completo

Ocupação/Emprego Do lar Do lar Do lar Informal Servidora
Renda 3 a 4 salários 

mínimos

3 a 4 salários 

mínimos

1 a 2 salários 

mínimos

1 a 2 salários 

mínimos

1 a 2 salários 

mínimos
Tipo de moradia Própria Própria Alugado Própria Própria
Munícipio São Vicente São Vicente São Vicente Praia Grande Praia Grande

Fonte: Elaborado a partir de dados produzidos na pesquisa.

Já  com relação  aos  dados  sociodemográfico  e  das  condições  de  saúde  das  crianças  com

deficiência, representados na tabela 2, todas eram meninas (C1-5), com idade que variou entre

1 e 9 anos, todas frequentavam escola pública, sendo que duas (C1e C2) estavam no ensino

fundamental. 

A partir dos diagnósticos informados pelas mães,os mesmos foram classificados como lesões

de sistema nervoso central em quatro delas (C1-4) e lesão de sistema nervoso periférico (C5),

revelando que a deficiência do tipo motor era presente em todas as crianças e duas delas

tinham deficiência intelectual associada.

Com  relação  aos  tipos  de  recursos  de  tecnologia  assistiva  dispensados  pelo  SUS  às

crianças,tivemos a cadeira de rodas e as órteses de posicionamento dos membros, sendo que

todas usavam órteses e eram atendidas no SUS em serviços de atenção especializada.



Tabela 2: Dados sociodemográficos e das condições de saúde das crianças com deficiência. 

Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5
Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino
Idade 9 anos 7 anos 7 anos 2 anos 1 ano
Etapa da 

Educação 

básica

Ensino 

Fundamental

Ensino 

Fundamental

Educação 

infantil 

Educação 

infantil

Educação 

infantil

Diagnóstico 

referido

Paralisia 

cerebral

Paralisia 

cerebral e 

Síndrome de 

West

Microcefalia e 

erro inato do 

metabolismo

Acidente 

vascular 

cerebral

Lesão do plexo

braquial

TA Cadeira de 

rodas;

Órtese de 

posicionament

o para 

membros 

superiores e 

inferiores.

Cadeira de 

rodas;

Órtese de 

posicionamento 

para membros 

superiores e 

inferiores.

Órtese de 

posicionamento

para membros 

inferiores.

Órtese de 

posicionamento

para membro 

superior

Órtese de 

posicionament

o para membro 

superior.

Serviços 

SUS

Atenção 

básica;

Atenção 

especializada.

Atenção 

especializada.

Atenção 

especializada.

Atenção 

especializada.

Atenção 

básica;

Atenção 

especializa.

Fonte: Elaborado a partir dos dados produzidos na pesquisa.

2.2. Apresentação dos temas centrais e discussão

O resultado da análise temática, à luz do aporte teórico da abordagem centrada na família,

identificou três temas centrais: a)“Não, só falou que achava que ela teria que usar tal órtese

para melhorar, né?”: Parceria e colaboração entre profissionais e familiares; b) “Eu mostrei

que fez bolha e eles disse que não tinha nada a ser feito”: Profissionais como agentes a

serviço  da  família;  c)  “TO,  fisioterapeuta,  psicólogo,  era  tudo  junto,  era  cinco  ou  seis

profissional junto com ela”: Equipe transdisciplinar e práticas individualizadas.

. 

2.2.1. “Não, só falou que achava que ela teria que usar tal órtese para melhorar,

né?”: Parceria e colaboração entre profissionais e familiares.

A partir dos relatos das mães, foi se delineando uma baixa participação do familiar ao longo

do processo de dispensação do recurso de TA. As mães contaram que no encontro terapêutico



onde se dava o processo de planejamento da tecnologia assistiva elas não eram informadas

claramente sobre o tipo e a finalidade da TA, como expresso na fala a seguir: 

“Não, só falou que achava que ela teria que usar tal órtese para melhorar, né?

Melhorar o movimento da perna e da mão, para abrir a mão”. (M4)

Aqui  fica  expressa  a  limitação  do  papel  da  família  ao  de  provedora  de  informações  e

instrutora e não de partícipe na tomada de decisão que, segundo Judge7,  se expressa  pela

atitude do profissional de não envolver a família durante a avaliação e a implementação de

tecnologias,  bem como de oferecer  informações claras  sobre as  finalidades  do recurso  de

modo a contribuir com a adequada adesão ao uso pela compreensão de sua finalidade.

Portanto,  tal  narrativa  se antagoniza com as  bases da abordagem centrada  na família e  a

valorização dos pontos fortes das famílias que promovem o seu sentido de controle sobre o

processo de decisão e intervenção, onde o papel dos profissionais é de fornecer às famílias a

informação necessária para que estas possam tomar decisões informadas e, o mais importante,

respeitar essas decisões em cada momento da intervenção6.

Desse modo, é possível perceber que o ato prescritivo e a ausência de diálogo expressa a não

compreensão por parte do profissional sobre a importância de fornecer todas as informações

necessárias para auxiliar a família de forma que favoreça a adesão ao uso do recurso, para que

os  pais  possam tomar  decisões informadas  e  que atendam as  necessidades  de seus  filhos

durante o cotidiano dos mesmos.

Por  outro  lado,  um  encontro  acolhedor  e  horizontalizado  foi  relatado  por  uma  das

entrevistadas:

“Sim, até assim, se eles não concordassem, eles falavam: “Não pode por causa

disso...” [...] mas até a escolha de cor e tudo sempre foi do jeito que a gente quis,

assim, não tenho o que falar não.” (M1)

Também no  trabalho  de  Rodrigues  et  al11,  após  a  realização  de  um estudo  de  caso  que

avaliaria  os  efeitos  das  intervenções  utilizando  tecnologias  assistivas,  a  mãe  participante

daquele estudo avaliou que o mais importante para ela foram as orientações realizadas,  as

informações que recebeu, tendo grande impacto nas melhoras obtidas não só para a criança,

mas para toda a dinâmica familiar facilitando o cuidado. 

Impactos  positivos  foram  igualmente  percebidos  por  Giviniet  al12 após  a  inclusão  dos

familiares durante o processo terapêutico em um trabalho da fonoaudiologia, onde a família

inicialmente se apresentou como apenas informante e ao longo do tempo foi percebendo as

possibilidade  da  criança  e  participando  mais  ativamente  das  intervenções  possibilitando

melhoras como: “mudança na forma de alimentar; oferecimento de mais tipos de alimentos;



escuta diferenciada a forma de comunicação de Y.; criação do vínculo família e terapeuta.”( p.

225).

2.2.2. “Eu mostrei  que  fez  bolha  e  eles  disse  que  não  tinha  nada  a  ser  feito”:

Profissionais como agentes a serviço da família.

Aqui se observa a ausência de espaço de diálogo em relação às demandas e preocupações da

família,  expressando  a  falta  de  escuta  onde  pudessem  ser  acolhidas  as  necessidades

específicas,  mesmo quando condições  objetivas se apresentavam no corpo da criança  – o

ferimento  na  pele -  e  durante  o  processo  de  planejamento  e  acompanhamento  do uso da

tecnologia assistiva, como expressa a fala abaixo:

“[...] eu conversei muito sobre a órtese,  eu mostrei que fez bolha, eu cheguei a

mostrar a bolhinha de água e eles disse que não tinha nada a ser feito, e falaram

que tinha que usar com meia, aí eu falei “mas é com a meia que faz bolha, por cima

da meia, é muito fino”, aí eles disseram “mas não tem nada o que fazer [...]”(M2)

As práticas verdadeiramente responsivas àquilo que os pais consideram importante para si e

para toda a família terão mais influência e consequências mais positivas, porque a família

estará naturalmente mais disponível para adotá-las e se isso não acontece6, consequentemente

a tecnologia assistiva não é utilizada sendo deixada de lado como é demonstrado ao final do

relato desta mesma mãe:

“[...] Eu me recuso a usar um sapato que me faz bolha, como que eu vou obrigar

uma criança a usar?”(M2)

Nossos  resultados  corroboram  com  Costa  et  al13  que  concluíram  que  a  dor  é  um  fator

importante que leva às pessoas a deixarem de usar seus dispositivos de tecnologia assistiva

por estes muitas vezes estarem causando algum tipo de lesão corporal, dessa forma a dor foi a

terceira maior causa de abandono observada no estudo desses autores.

Aqui se pode notar a presença da abordagem reducionista e prescritiva ainda presente nas

práticas  assistenciais  do  SUS,  que  tem  como  base  o  modelo  biomédico  visando  a

normalização do corpo de uma forma descontextualiza das condições de vida e necessidades

da pessoa enaltecendo o recurso da TA em si mesmo. Este enfoque retira a atenção da real

necessidade  do  sujeito,  qual  seja  o  recurso  de  tecnologia  assistiva  do  tipo  órtese  de

posicionamento,  nas  deficiências  do  tipo  motor,  tem  a  função  precípua  de  prevenir  a

instalação de deformidades das articulações por garantir o adequado alinhamento articular. A

não adesão ao uso da órtese, por sua inadequação que causa dor e ferimento na pele, pode

levar  a  deformidades  irredutíveis,  dor,  dificuldade  no  manuseio  da  criança,  como  por

exemplo, no banho, vestuário e mudanças de posição. Ou seja, surgimento de complicações



secundárias  à  deficiência,  que  irão  comprometer  negativamente  a  participação  social  da

criança com deficiência5.

Em contraponto, quando os familiares são ouvidos todo o processo de cuidado e reabilitação

se torna mais produtivo e fácil, pois eles sabem como a criança recebeu a tecnologia e se ela

teve algum progresso ou não. Essa mãe conta sobre o processo de acompanhamento e como

foi importante a terapeuta ocupacional ouvi-la nesse momento para que houvesse a troca da

órtese estática de posicionamento para membro superior por outra órtese onde a criança teria

maior mobilidade:

“Ela usou uma inteira, aí eu pedi, “eu num quero essa porque não tá melhorando,

eu quero que ela tenha movimento na mão e no braço”. [...] eu falei pra TO, olha

aqui, e ela falou, “realmente ela não tá tendo movimento nenhum”, ficava aberto,

só que ela não tinha movimento, aí eles fizeram, fizeram uma só aqui, e aqui, aí ela

ficava totalmente com o dedão aberto, por isso que acho que melhorou a mão dela,

porque abriu.” (M4)

Judge7 fala sobre a importância dos profissionais ouvirem as necessidades da família e não

tomarem as decisões com base apenas em seus conhecimentos durante as intervenções com as

crianças,  as  relações  acolhedoras  e  horizontalizadas  faz  com  que  os  familiares  fiquem

satisfeitos com a escolha e utilizem os recursos de TA em seus filhos. 

Também em uma pesquisa realizada com cuidadores de crianças com paralisia cerebral, em

relação  às  cadeiras  de  rodas  dessas  crianças,  concluiu-se  que  quando  a  prescrição  de

equipamentos  de  tecnologia  assistiva  não  envolve  a  família,  corre-se  o  risco  de  que  o

equipamento não atenda às condições físicas e sociais da criança e da família, deixando de ter

um resultado de facilitador da funcionalidade14. Portanto, se os recursos de TA estão causando

limitações na participação social das crianças então estão deixando de cumprir seu papel e por

isso serão abandonados13.

Outro aspecto que merece ser destacado nos nossos resultados foi que a ausência de uma

relação cuidadora, acolhedora e horizontaliza levou as mães a criarem estratégias pessoais, ao

perceberem as necessidades não resolvidas, onde buscaram conseguir os ajustes e consertos

constantes e em fluxo contínuo que um usuário de recursos de TA precisa, bem como para

solucionar aspectos de inadequação do recurso de TA, como no excerto abaixo, falando do

fator de crescimento e avanços no desenvolvimento infantil das crianças:

“[...] aí a gente tem um grupo de mãe que quando não serve pra uma passa pra

outra, aí ninguém fica sem, e assim a gente vai fazendo, ela tem até uma pouco

maior do que essa, mas é no outro modelo que reclina, e que pra ela, pra mim não

tem vantagem, eu só ainda não me desfiz pra doar pra outra pessoa, porque eu falei



“essa é pequenininha logo ela perde e aí eu vou ficar à mercê de ficar sem” [...]”

(M2)

“Eu colei um lado que nem pode colar porque nem pode molhar o velcro [...]”.

(M5)

Dessa forma, pode-se nomear como consequência do acompanhamento e seguimento na linha

do tempo, um tipo de “solidão” das participantes. A busca solitária pela solução do problema

acarreta o uso de recursos de tecnologias assistivas que não estão mecanicamente ajustados à

criança, além de soluções caseiras para o conserto de peças que sofrem desgaste natural pelo

uso e não há fluxo nos serviços do SUS para a reposição dos mesmos.

2.2.3. “TO, fisioterapeuta, psicólogo, era tudo junto, era cinco ou seis profissional

junto com ela”: Equipe transdisciplinar e práticas individualizadas.

Algo positivo encontrado nos relatos das mães durante as entrevistas foi quanto à presença de

uma  variedade  de  profissionais  envolvidos  no  processo  de  dispensação  da  tecnologia

assistiva: 

“Ela teve que passar numa entrevista com a psicóloga, com a neurologista, com a

assistente social, com tudo, aí elas viram que ela precisava mesmo, daí liberaram

[...].” (M3)

Uma configuração de equipe de profissionais é de grande importância para que a abordagem

centrada na família consiga ser implementada nas intervenções, as necessidades complexas

das crianças e de suas famílias devem possuir uma resposta que consiga abranger todos os

seus aspectos e para isso se faz necessário o envolvimento de diferentes áreas profissionais6.

No nosso estudo, não foi possível, por limites do roteiro que guiava as entrevistas, produzir

dados  que  permitissem uma  análise  mais  aprofundada  sobre  a  forma  de  trabalho  destas

equipes e os modos de discussões de casos realizadas.

Judge7 também aponta a importância de uma equipe de tecnologia assistiva trabalhando em

um modelo transdisciplinar, pois é impossível que apenas uma pessoa tenha entendimento de

todas as informações sobre os recursos de TA disponíveis que possam ser úteis para a criança.

Portanto, a discussão e reflexão em equipe deve ter como ponto de partida o princípio de que

cada família é única e, dessa forma, as intervenções também devem ser únicas e voltadas para

as necessidades específicas de cada contexto familiar7. 

Nas entrevistas  encontramos  relatos  que  foram ao contrário  desse  pressuposto,  onde  fica

demonstrado  que um planejamento  sem a devida atenção a todos os  aspectos  da vida da

criança acaba limitando a participação e a funcionalidade:



“Ela tinha a outra cadeira da Ortobras que reclinava, só que aí a Manu só dormia,

ela não fazia mais nada porque era toda confortável, tinha espaço pra ela dormir

então ela se aconchegava [...] ela não alcançava a roda então ela dependia muito

de mim, essa já não.” (M2)

Nessa  fala  foi  possível  notar  as  consequências  de  um planejamento  onde  nem  todos  os

aspectos da vida da criança e da família foram analisados, isso pode ter se dado pela falta de

comunicação  entre  os  profissionais  da  equipe  ou  a  não  compreensão  de  que  os  pais  e

familiares também fazem parte da equipe e devem ser ouvidos, pois o mais importante além

da escolha  do  recurso  é  como a  TA é  vista  e  colocada  dentro  do  sistema  familiar  e  no

cotidiano e atividades da criança7.

Seguindo  nesta  direção,  a  equipe  transdisciplinar  também  é  importante  no  processo  de

acompanhamento e avaliação após o recebimento da TA. Volpiniet al14 destacam sobre as

adaptações que muitas vezes são necessárias serem realizadas e a importância destas serem

feitas  de  forma  individualizada  e  sempre  com o  consentimento  da  família.  Dessa  forma,

acredita-se  que  há  uma  necessidade  de  avaliação  contínua,  pois  as  consequências  dos

dispositivos e serviços de tecnologia assistencial às crianças e suas famílias revelam-se ao

longo do tempo e exige que os profissionais e membros da família monitorem as mudanças e

se  envolvam  na  resolução  de  problemas  construtivos  quando  surgem  problemas  de

implementação7. 

Por  fim,  esse  foi  um  estudo  onde  o  recrutamento  dos  participantes  foi  realizado  por

conveniência,  através  de  busca  ativa dos mesmos. Esta  estratégia  gerou  dificuldades  para

localização  de  maior  número de participantes  que atendessem os critérios  de  inclusão  do

estudo, que associado ao prazo de doze meses para a realização da pesquisa, influenciou no

tamanho  da  amostra.  Possivelmente  um  maior  número  de  participantes  poderia  ter

enriquecido a produção dos dados qualitativos.

Assim considera-se necessária a continuidade do estudo, de forma mais abrangente, tanto em

relação ao território estudado, quanto ao número de participantes, levando em consideração,

também, a importância do tema estudado tanto para as pessoas com deficiência no geral, e as

crianças  e  suas  famílias  em  particular,  além  de  produzir  conhecimento  científico  a  ser

incorporado  na  formação  continuada  dos  profissionais  e  estudantes  da  área  da  saúde  e

reabilitação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Com base nos dados produzidos no presente estudo, observou-se que há uma frágil presença

de  elementos  da  abordagem  centrada  na  família  nos  encontros  terapêuticos  entre  os

profissionais  da  assistência  reabilitacional  e  familiares  de  crianças  com  deficiência  com

respeito ao planejamento, dispensação e acompanhamento do uso do recurso de tecnologia

assistiva adquiridos pelo SUS.

Tal  fato  desvela  o  paradoxo entre  os  princípios  finalísticos  do SUS – acesso  universal  e

integralidade do cuidado e o objetivo primeiro do recurso de tecnologia assistiva, qual seja,

melhorar e promover a funcionalidade e participação social.

Conclui-se que há caminhos a  serem percorridos  para que, desde a graduação e posterior

formação  continuada  de  profissionais  de  saúde  e  reabilitação,  a  abordagem  centrada  na

família oriente as práticas de assistência reabilitacional de crianças com deficiência. Práticas

assistenciais pautadas pela abordagem centrada na família abrem portas aos diálogos e assim,

promoverão  parcerias  entre  profissionais  e  famílias,  fazendo  com  que  o  recurso  de  TA,

dispensado pelo SUS, atenda bem e adequadamente as necessidades e demandas singulares de

crianças com deficiência e seus familiares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TCC

Observei que essa pesquisa foi de grande aprendizado e contribuição para a minha formação

como  profissional  de  saúde  e,  mais  especificamente,  como  terapeuta  ocupacional.  Pude

perceber através dos resultados obtidos a grande diferença entre um atendimento voltado para

todo o núcleo familiar e não só para a criança com deficiência e, dessa forma, vejo o quanto é

necessária uma aproximação à abordagem centrada na família durante a graduação para que

os profissionais já saiam da universidade com uma prática orientada para o sujeito de forma

integral e dentro de um contexto.

Na  Unifesp,  por  termos  um  amplo  contato  com  as  práticas  do  SUS  e  seus  princípios

norteadores,  nos debruçamos na maioria dos módulos em reflexões acerca do cuidado em

saúde para que este seja de forma a abranger todas as áreas da vida do sujeito a partir de um

olhar holístico que atenda as necessidades e demandas trazidas por eles. Também dentro do

curso de terapia ocupacional isso é muito frisado, logo os elementos da abordagem centrada

na família contemplam quase todas essas exigências e apresentam direcionamentos para o

cuidado na área da infância. 

Também  ao  longo  desse  semestre  fui  associando  o  referencial  teórico  ao  meu  estágio

curricular  profissionalizante,  realizado  em  uma  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais  (APAE),  e  pude  observar  na  prática  a  postura  dos  profissionais  quanto  ao

trabalho junto aos pais, sendo a abordagem centrada na família uma base importante para que

eu pudesse refletir de forma crítica e pensar em possibilidades para um melhor acolhimento

dos  familiares  e  possibilitar  uma  intervenção  mais  centrada  na  família  dentro  daquela

instituição.

Portanto estudar  sobre  essa  abordagem trouxe  ainda  mais  embasamento  teórico e  foi  um

grande  complemento  àquilo  que  já  havia  estudado  no  decorrer  dos  módulos  durante  a

graduação.



ANEXO I

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Eixo orientador da entrevista

Como nos encontros terapêuticos entre profissionais de saúde e familiares de crianças com
deficiência,  no  processo  dispensação  do  recurso  de  Tecnologia  Assistiva  no  SUS,  os
familiares foram colocados em uma posição de tomada de decisão compartilhada em relação
às necessidades da criança.

1. Sobre o Encontro Terapêutico.
a. Como se deu a proposta da tecnologia assistiva.
b. Como foram consideradas no processo de dispensação do recurso de 

tecnologia assistiva as expectativas e necessidades dos familiares e da criança.

2. Sobre a tecnologia assistiva
a. Qual o tipo e ou modalidade de tecnologia assistiva.
b. Qual o tempo decorrido entre o planejamento e a efetiva dispensação.
c. Como foi o treinamento e acompanhamento da resolutividade da tecnologia 

assistiva na relação à expectativas e necessidades dos familiares e da criança.
d. Quais as impressões dos familiares quanto à adesão da criança ao uso da 

tecnologia assistiva.

3. Sobre a funcionalidade e participação social na relação com a tecnologia assistiva
e os fatores ambientais.

a. Quais os principais ambientes e atividades cotidianas em que a tecnologia 
assistiva é utilizada.

b. Como o uso da tecnologia assistiva favorece a funcionalidade da criança e a 
participação social dela e da família.



ANEXO II












