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RESUMO
INTRODUÇÃO: A visão da atuação limitada do fisioterapeuta, bem como a ideia do pedagogo com atuação restrita
a espaços escolares, condiciona e restringe as possibilidades de intervenção no cuidado integral de crianças. Estudos
prévios vêm relatando a importância da atuação em conjunto de profissionais de diferentes áreas de formação,
contudo pouco é falado quanto à díade pedagogo-fisioterapeuta e a expansão dessa colaboração nos atendimentos
em âmbito ambulatorial, com ênfase no setor infantil. OBJETIVO: Elaborar protocolo de atendimento baseado na
atuação da díade pedagogo-fisioterapeuta na prática da saúde, visando a integralidade no cuidado de crianças atendidas
no Serviço Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta de Parnaíba (SEF-UFDPAR). MÉTODOS: O
protocolo foi constituído por equipe interdisciplinar, contando com discentes dos cursos de Fisioterapia e Pedagogia,
tendo como foco as crianças atendidas regularmente no SEF-UFDPAR. Diante do desafio causado pelas mudanças
na rotina de intervenção e calendário acadêmico da universidade em função da pandemia do COVID-19, realizamos
a reprogramação de futuras etapas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O protocolo tem como enfoque o estudo do
desenvolvimento infantil, além de executar estratégias de intervenção após a retomada das atividades de atendimento
à população. A assistência envolverá a utilização de recursos lúdicos, terapêuticos e educativos a fim de otimizar
a intervenção. CONCLUSÃO: Promover a integração dos profissionais, possibilita a troca de experiências e o
rendimento de cada participante dentro do contexto da clínica, em benefício da criança em atendimento, contribuindo
para um atendimento integral e de qualidade, viabilizando uma terapêutica interprofissional efetiva.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The view of the limited role of the physiotherapist, as well as the idea of the pedagogue working
restricted to school spaces, conditions and restricts the possibilities of intervention in the comprehensive care of
children. Previous studies have reported the importance of working together with professionals from different areas
of training, however little is said about the pedagogical-physiotherapist dyad and the expansion of this collaboration
in outpatient care, with an emphasis on the children’s sector. OBJECTIVE: To develop a care protocol based on the
role of the pedagogical-physiotherapist dyad in health practice, aiming at comprehensive care for children attended at
the School of Physiotherapy Service of the Federal University of Delta de Parnaíba (SEF-UFDPAR). METHODS:
The protocol consisted of an interdisciplinary team, including students from the Physiotherapy and Pedagogy courses,
focusing on children regularly assisted at the SEF-UFDPAR. Faced with the challenge caused by the changes in the
intervention routine and academic calendar of the university due to the COVID-19 pandemic, we carried out the
reprogramming of future stages. RESULTS AND DISCUSSION: The protocol will focus on the study of child
development, in addition to implementing intervention strategies after resuming activities to assist the population.
The assistance will involve the use of playful, therapeutic and educational resources in order to optimize the
intervention. CONCLUSION: Promoting the integration of professionals, enables the exchange of experiences and
the performance of each participant within the context of the clinic, for the benefit of the child in care, contributing
to a comprehensive and quality care, enabling an effective interprofessional therapy.
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Elaboração de protocolo de atendimento sob a díade pedagogia-fisioterapia

INTRODUÇÃO

vemos uma clara defasagem na prática do cuidado,

Existe a recorrente ideia do fisioterapeuta
como um profissional meramente voltado ao
processo saúde- doença. Este mito inibe as
inúmeras possibilidades do profissional que
decide por atuar na área de Pediatria, criando
barreiras que não devem existir na prática
profissional, desde a dificuldade em compreender
uma terapia como ferramenta lúdica até o
desenvolvimento de suas práticas em associação
com outros profissionais envolvidos na rotina
diária das crianças, nos períodos extra fisioterapia
. Da mesma forma, convivemos até bem

(1)(2)

pouco tempo com a visão de uma pedagogia
inserida no ambiente escolar, na sala de aula,
do profissional da educação envolvido com
os problemas da educação formal, uma ideia
equivocada de que o pedagogo é o profissional
capacitado e devidamente preparado para atuar
somente em espaços escolares. Tal ideia contradiz
a realidade que há pedagogos atuando em espaços
não escolares, que se aplica dentro do conceito de
educação não formal.
A

interdisciplinaridade

no

cuidado

deve estar presente em diversos âmbitos que se
propõem ao exercício da integralidade da atenção
, uma vez que o modelo biopsicossocial deve

(3)

compreender inúmeras dimensões que compõem
o indivíduo como um todo, como os aspectos
social, psicológico e biológico. Embora que tal
pensamento seja amplamente difundido na atual
conjuntura do sistema de saúde brasileiro, ainda

exemplificado mediante a construção de barreiras
na inserção da integralidade por profissionais fora
do âmbito ambulatorial e hospitalar, prejudicando
a excelência do atendimento (4).
A escolha dessa temática justifica-se
pela dificuldade observada na integração entre
fisioterapia e pedagogia nos atendimentos
ambulatoriais

realizados

pelos

discentes

dos respectivos cursos. Bem como, frente à
possibilidade e relevância de proporcionar
aos alunos uma perspectiva de educação
interprofissional

(5)

voltada para a intervenção

fisioterapêutica e pedagógica simultaneamente
na área da Saúde da Criança e do Adolescente,
incluindo familiares e cuidadores na dinâmica de
trabalho, visando a formação de profissionais
com uma visão global daquilo que está sendo
aprendido em sala de aula.
Estudos

prévios

vêm

relatando

a

importância da atuação em conjunto de
profissionais de diferentes áreas de formação,
contudo pouco é falado quanto à díade pedagogofisioterapeuta e a expansão dessa atuação nos
atendimentos em âmbito ambulatorial, com
ênfase no setor infantil. Dessa forma, o presente
artigo tem como objetivo a elaboração de
protocolo de atendimento baseado na atuação
da díade pedagogo-fisioterapeuta na prática
da saúde, visando a integralidade no cuidado
de crianças atendidas no Serviço Escola de
Fisioterapia da Universidade Federal do Delta de
Parnaíba (SEF-UFDPAR).
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MÉTODOS
O presente projeto efetivou-se no Serviço
da Escola de Fisioterapia da UFDPAR. O mesmo
foi constituído por uma equipe interdisciplinar,
contando com docentes e discentes dos cursos de
graduação em Fisioterapia e em Pedagogia, por
meio de processo aberto. Os discentes de ambas
as áreas, após selecionados, terão como foco o
trabalho integrado desenvolvido com 30 crianças
atendidas regularmente no setor de Saúde da
Criança e do Adolescente no SEF-UFDPAR,
juntamente com seus familiares e/ou cuidadores.
Diante do desafio causado pelas mudanças na
rotina de intervenção e calendário acadêmico
da universidade em função da pandemia do
COVID-19, realizamos a reprogramação de
futuras etapas.
A primeira etapa desempenhada de
forma remota teve como foco o estudo do
desenvolvimento infantil através de uma pesquisa
de referencial teórico para determinar se a criança
está progredindo como esperado para sua idade
cronológica e maturidade, desenvolvimento de
planilhas de gastos e investimentos necessários
para o projeto, desenvolvimento de planilhas
de controle de atividades executadas pelos
acadêmicos envolvidos no projeto, planejamento

conhecimento de como agir e estimular o bebê
em cada etapa do seu desenvolvimento motor
e ficar alerta quando houver algum atraso,
confecção de materiais com reciclagem para
auxílio no atendimento com o intuito de abordar
a estimulação da visão e coordenação motora e a
realização da caracterização das famílias.
A segunda etapa consistirá na execução de
estratégias de intervenção através de um programa
de assistência ao acolhimento e atendimento
fisioterapêutico, após a retomada das atividades
normais de atendimento à população, conforme
definido pela direção da UFDPAR, seguindo
as medidas de segurança contra a Covid-19.
Nessa fase, a assistência envolverá a utilização
de recursos lúdicos, terapêuticos e educativos
a fim de otimizar e tornar o tratamento mais
prazeroso para a criança. Também será elaborado
um programa de orientação que abordará
trabalhos manuais, palestras educativas, rodas de
conversas, folhetos explicativos e outros meios
de comunicação que promovam o treinamento
aos pais sobre os diversos assuntos que envolvem
a saúde e os cuidados com a criança, levando
em consideração o nível de entendimento dos
cuidadores, a idade e deficiência da criança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

das estratégias de atuação junto à criança e

Considerando o cenário de pandemia, o

na orientação dos pais, a fim de propiciar

projeto foi reorganizado quanto a sua dinâmica de

informações sobre o desenvolvimento motor

etapas e cronograma devido ao isolamento social.

normal para que os pais possam ter acesso ao

Assim, foi realizada a tabulação das informações
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a respeito das crianças como grupo amostral

responsabilidade da professora coordenadora

dos pais e cuidadores que serão acompanhados

deste projeto (Tabela 1). No processo de

pelo projeto, para compreendermos o nível de

tabulação da faixa de desenvolvimento das

conhecimento dos mesmos para então determinar

crianças, foi decidido que o protocolo do projeto

os tópicos iniciais dos cursos e palestras que serão

contemplaria informações gerais aos cuidadores

desenvolvidos (6).

dos três grupos, bem como informações

A amostra foi dividida por faixa
de

desenvolvimento

infantil

das

crianças

que já estavam em atendimento regular no

direcionadas a cada grupo individualmente,
conforme suas necessidades vinculadas os faixas
de desenvolvimento específicos (7).

SEF-UFDPAR, sob a supervisão direta e

É notório que uma boa relação entre
profissional,

paciente

e

cuidadores

criança, falta de tempo para autocuidados, a

traga

aquisição ou não de brinquedos para os filhos de

influências positivas no sucesso do tratamento.

acordo com o diagnóstico clínico da criança e os

Dessa forma, visando praticar o ouvir e

benefícios da participação da família no processo

acolher, fatores que tornam o atendimento

terapêutico (2).

mais prazeroso para todos, foram delineados

Baseada nestas primícias, espera-se alcançar

as seguintes temáticas que serão abordados de

os objetivos propostos e que a díade pedagogia

maneira coletiva, unindo os três grupos amostrais:

e fisioterapia atuante nos atendimentos com as

aspectos físicos e emocionais dos cuidadores

crianças em acompanhamento fisioterapêutico

englobando o medo e insegurança em realizar as

proporcione

atividades de vida diária com as crianças, dúvidas

execução das atividades que serão desenvolvidas

em relação aos cuidados diários, dificuldades

durante o atendimento em um contexto lúdico e

para realizar as tarefas com a criança associada

educativo, levando em consideração as condições

às condições de saúde dos responsáveis e dores

limitantes de cada criança, através de estratégias

físicas decorrentes dos cuidados prestados a

que minimizem as dificuldades apresentadas pela

um

melhor

planejamento
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criança (5). Além deste processo de fortalecimento

desenvolvido

do conceito e reconhecimento profissional de

suas capacidades e possuirão conhecimentos

ambas as áreas de conhecimento, este projeto

acerca das etapas do desenvolvimento normal

também visa fortalecer o vínculo entre a criança,

da criança, sinais de possíveis atrasos que

família, cuidadores e profissionais.

comprometem e/ou manifestam anormalidades

Nesta perspectiva de desenvolvimento

no

suas

desenvolvimento,

habilidades,

estimulação

ampliado

precoce,

teórico deste protocolo, compreendemos que

características das deficiências abordadas, além

o Serviço Escola de Fisioterapia se constitui

de vivências engrandecedoras.

um espaço não escolar em que o pedagogo e o

Diante disso, as características lúdicas,

fisioterapeuta poderão atuar por meio de suas

terapêuticas e educativas executadas durante o

práticas educativas, diretamente vinculadas às

projeto facilitarão o processo do atendimento

crianças e seus cuidadores em atendimento

da criança e poderá contribuir para que as

fisioterapêutico,

papel

famílias e cuidadores possuam apropriação do

importante dentro do âmbito da clínica em uma

conhecimento básico referente a saúde, cuidados

perspectiva de atenção integral.

da criança, confecção de materiais e pinturas.

desenvolvendo

um

Além disso, o pedagogo é de extrema
importância no desenvolvimento infantil, assim
deverá estar articulado aos demais profissionais
envolvidos com a prática fisioterapêutica,
promovendo a integração dos profissionais
trazendo resultados positivos, na troca de
experiências e no rendimento de cada participante
dentro do contexto da clínica, em benefício da
criança em atendimento, motivo maior de todo
esse processo de reabilitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição da extensão universitária
é muito enriquecedora para a formação pessoal
e profissional de um discente. Dessa forma, após
a conclusão do projeto, por meio da execução
do protocolo, os acadêmicos envolvidos terão
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