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Um dia as crianças correram para ficar perto de Jesus. 

As pessoas não deixavam. 

Aí, então, Jesus falou: 

"Deixem que as crianças venham a mim... pois o Reino de Deus é das pessoas que são como 

estas crianças". 

(Lucas 18:16).  



 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo é vinculado à linha de pesquisa Prática Docente e formação profissional e discute 

a fisioterapia a partir dos pontos de vista das crianças. Apresenta como objeto de estudo a 

fisioterapia durante a infância e tem como principal objetivo ouvir o que as crianças dizem 

sobre a fisioterapia. Participaram deste estudo sete crianças com doenças crônicas que fazem 

fisioterapia por tempo indeterminado, em um hospital e em um centro de fisioterapia. Essas 

crianças foram entrevistadas a partir de questionamentos relativos à doença, ao tratamento e 

sobre brincar durante a fisioterapia, propondo-se, assim, pesquisar com as crianças e não 

sobre as crianças, com base no referencial de Corsaro (2009) e Sarmento (2005). Acredita-se 

que se preocupar com a qualidade de vida infantil é incluir a criança, é ouvi-la, é pensar não 

somente no seu futuro, pois o tempo da criança é o presente, ela é contemporânea. 

(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). Este estudo entende a infância como uma categoria 

social e compreende que as crianças com doenças crônicas necessitam de maior atenção 

quanto à sua qualidade de vida infantil. Além disso, traz a possibilidade de uma aproximação 

efetiva com a educação por meio da Sociologia da Infância e da Saúde no âmbito de 

humanizar a relação entre fisioterapeuta e criança. Portanto, identificou-se o quanto a criança 

é capaz de contribuir com a fisioterapia, pois elas demonstram conhecimento acerca da 

doença e da fisioterapia, e ressaltam a importância do brincar durante as sessões. Conclui-se 

que a interação da criança com o fisioterapeuta pode existir desde o momento da avaliação, e 

que essa interação permite contribuir na elucidação das intencionalidades das crianças, pois 

elas possuem objetivos com a fisioterapia. Há a necessidade de incluir mais a terapia lúdica, 

em que brincar na fisioterapia seja prazeroso, estimulante, na tentativa de objetivar o brincar 

terapêutico. Esse é o desafio.  Por esse viés, pode-se dizer que reabilitar requer conhecimento 

pedagógico, e que o fisioterapeuta pode contribuir mais com a reabilitação da criança, quando 

utiliza a brincadeira, já que é inerente a ela o aprendizado. (FUJISAWA; MANZINI, 2010). 

Buscar ter em si as palavras e o olhar crítico das crianças em relação à fisioterapia possibilitou 

identificar que os fisioterapeutas que atuam em fisioterapia pediátrica e o Curso de 

Fisioterapia necessitam refletir no campo teórico e prático a respeito da infância, para que, 

assim, possa-se melhorar a qualidade de vida infantil, tendo como premissa um atendimento 

humanizado.  

 

 

Palavras-chave: Fisioterapia pediátrica. Infância. Terapia lúdica. Qualidade de vida. 

Humanização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study is part of the line of research Educational Practice and Professional Development 

and discusses physical therapy from the view of the children. The object of this study is 

physical therapy during childhood and it aims to listen to what children say about 

physiotherapy. This study relied on the participation of seven children with chronic diseases 

who do physical therapy for an indefinite period in a hospital and at a physiotherapy center. 

These children were interviewed about their diseases, their treatment, and about playing 

during physical therapy, suggesting, thus, research with the children and not about the 

children, taking as a reference the contributions of Corsaro (2009) and Sarmento (2005). It is 

believed that to worry about the quality of the child's life means to include the child, it is to 

hear him/her, it is to think not only about his/her future, because the time of the child is the 

present, the child is contemporary. (Abramowicz; Oliveira, 2010). This study considers 

childhood as a social category and understands that children with chronic diseases need more 

attention regarding their quality of life. Moreover, it brings the possibility of an effective 

approach with education through the Sociology of Childhood and Health, concerning the 

humanization of the relationship between therapist and child. Therefore, this study identified 

how the child is able to contribute to physical therapy because he/she demonstrates 

knowledge about the disease and the therapy, and he/she emphasizes the importance of 

playing during sessions. This study concludes that the interaction between child and therapist 

can exist from the time of evaluation, and that this interaction enables to contribute to the 

elucidation of the child’s intentions, because he/she has goals with physical therapy. There is 

a need to include more recreational therapy, in which playing in the physical therapy is 

enjoyable, stimulating, in an attempt to objectify the therapeutic play. This is the challenge. 

Through this line of thought, it can be said that rehabilitation requires pedagogical knowledge, 

and that the therapist can contribute more to the rehabilitation of the child, when he/she uses 

therapeutic play, as it is an intrinsic part of learning. (Fujisawa, Manzini, 2010). Seeking to 

have the critical eye of children in relation to physiotherapy, this study allowed to identify 

that the physiotherapists who work in pediatric physical therapy and physiotherapy courses 

need to reflect on the theoretical and practical field of the childhood, so the quality of life of 

the children can be improved, taking as a premise a humanized treatment. 

 

 

Keywords: Pediatric Physical Therapy. Childhood. Therapeutic play. Quality of life. 

Humanization. 
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1 A PESQUISA  

 

As crianças, muitas vezes, utilizam as palavras “como” ou “porquê” na tentativa de 

compreender o mundo. Sendo assim, a fim de um atendimento sob a ótica da integralidade 

para a fisioterapia pediátrica, que considera a potencialidade das crianças, tanto física, 

emocional e, sobretudo, intelectual, aos fisioterapeutas, interessados na criança, propõe-se 

refletir sobre a fisioterapia na infância. 

A partir de um levantamento bibliográfico, na área da fisioterapia, entre os anos de 

2002 e 2010, identificou-se que a produção científica dessa área realizou poucos estudos com 

as crianças, mas sim investigações a seu respeito. Alguns estudos visam novos recursos para a 

fisioterapia pediátrica e sugerem novas abordagens, como fizeram Fujisawa (2002, 2003, 

2010, 2011), Braccialli (2004, 2008, 2009) e Arns (2006). Outros investigam as doenças das 

crianças, as deficiências, a inclusão escolar, a humanização da saúde e o currículo da 

fisioterapia, como fez o estudo de Coelho et al. (2002), Leite e Prado (2004), Ungier (2005), 

Braz (2006), Durce et al. (2006), Habbib e Magalhães (2007), Oliveira et al. (2007), Alpino, 

Rosolém e Pena (2008), Camargo e Salmória (2008), Marcon e Sari (2007, 2008), Azevedo 

(2008), Bispo Junior (2009), Marcon et al. (2008), Ribeiro (2009), Oliveira (2009), Braga e 

Santos (2010), Campos, Coelho e Rocha (2010) e Jeolás e Sumiya (2010). No entanto, esses 

estudos não investigaram sobre o que pensam as crianças.  

Esta pesquisa interessa-se sobre a infância das crianças doentes e deficientes que 

convivem com a doença crônica e com a fisioterapia, e propõe compreender a infância como 

categoria social, pois segundo Sarmento:  

 

Os estudos da infância são, nas suas dimensões interdisciplinares, um campo de 

estudo em pleno progresso e desenvolvimento. A partir do olhar da sociologia, da 

história, da antropologia, da psicologia, etc., e tomado por foco a infância como 

categoria social do tipo geracional, têm-se vindo a desenvolver trabalhos de pesquisa 

que procuram resgatar a infância como objeto de conhecimento, nas suas múltiplas 

articulações como as diversas esferas, categorias e estruturas da sociedade. 

(SARMENTO, 2009, p. 9). 

 

 

Para fazer um eixo entre educação (Sociologia da Infância) e Saúde, é fundamental 

compreender que as crianças começaram a ser estudadas por meio das ciências médicas, mas 

dentro de uma visão que as quantificava - o que ainda perdura -, sendo as crianças analisadas 

dentro de uma ideia de normalidade, assim investigando-se seu desenvolvimento. Não se 

analisava, e não se analisa, muitas vezes, o que as crianças dizem, nem o que elas têm a dizer 

9



 

 

– crítica feita, também, por Vygotsky no seu estudo Defectologia
1
, já que a criança é vista 

pelo pensador como “um tipo de desenvolvimento especial e não como uma variável 

quantitativa do normal”. (VYGOTSKY, 1997
2
, p. 13). 

A Sociologia da Infância surge para pensar-se na criança como cidadã, aquela que é 

intergeracional, pois a criança convive com os irmãos, pais e avós. É essencial ver e ouvir as 

crianças, as quais são, também, urbanas, pois vão às praças, às escolas, caminham pelas 

cidades, traduzindo justiça, economia, desigualdade; transformando o mundo. A Sociologia 

da Infância vem para problematizar a abordagem psicológica e biológica no que se refere à 

criança e discutir estes saberes que pertenciam à Psicologia e à Medicina (1980), as quais 

tinham o foco no adulto (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010).  

As vozes das crianças deficientes têm sido raramente ouvidas em investigações ou 

emergem apenas em estudos preocupados com problemas de assistência ou caracterizados por 

narrativas de dependência, de vulnerabilidade e de exclusão, descrevendo as crianças com 

deficiência como um grupo homogêneo, estabelecendo um elo entre a deficiência e a pobreza 

(BURLEY; DAVIS; WATSON, 2005). Plaisance (2005) estuda a deficiência no contexto da 

Sociologia da Infância, e, ao abordar a criança na qualidade de indivíduo, verifica quão 

interessante são as representações das crianças portadoras de deficiências.   

Acreditando na importância da fisioterapia no processo de humanização da saúde, este 

estudo compreende que, quando o fisioterapeuta tem como objetivo proporcionar qualidade 

de vida para seu paciente pediátrico, ele deveria considerar, primeiramente, as falas das 

crianças, pois, dessa forma, ele poderia refletir a qualidade da infância dessas crianças. 

Bogus e Nogueira (2004) referem-se à humanização como uma questão fundamental, e 

que o entendimento de inclusão e participação do paciente implica em conhecer, comunicar, 

dialogar e discutir. Infelizmente, quando se trata de uma criança, institucionalizada ou 

hospitalizada, esta, na maioria das vezes, é vista como uma criança doente a ser tratada, e o 

importante é resolver seu problema de saúde. (CHAVES; MOTA, 2009). 

Sendo assim, pensando na formação do fisioterapeuta, faz-se necessário emergir no 

Curso de Fisioterapia a autocrítica que leve a reflexão sobre o quanto a Humanização da 

Saúde está sendo abordada no curso, e o quanto a pesquisa qualitativa pode oferecer ao curso, 

pois as Ciências da Saúde têm contemplado pouco esse campo metodológico. Há resistências 

                                                 
1
 Defectologia - ciência que na visão Vygotskyana considera que todo defeito é gerador de estímulos para 

elaboração da compensação. Vygotsky estudou a Defectologia não somente quantificando o desenvolvimento 

infantil, mas também investigou qualitativamente as crianças deficientes. 

2
 Este ensaio foi escrito em 1983. 
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por parte dos professores, o que exigirá negociação que vise benefício ao aluno em formação 

e, também, reflexão a respeito do plano didático-pedagógico. (JEOLÁS; SUMIYA, 2010). 

Segundo Gesser e Ranghetti, para uma formação profissional consciente necessita-se:  

 

Desenvolver habilidades de pesquisar a própria prática, confrontá-la com as 

produções teóricas, redimensionando tanto a prática em si quanto a teoria, num 

movimento dialógico e contínuo, no qual se produz a prática profissional, parece ser 

a tônica para uma formação consciente. (GESSER; RANGHETTI, 2011a, p. 4). 

 

 
Baena e Soares (2011) falam que no momento que a integralidade é vivenciada nos 

serviços de saúde, esta produz experiências capazes de transformar a vida dos envolvidos. 

Mas, para isso, há necessidade de adequação da formação dos fisioterapeutas, para que suas 

práticas superem o modelo fragmentário e compartimentalizado. 

A criança incorpora os tempos presente, passado e futuro, ela renova oportunidades, o 

que é próprio da sua capacidade de transpor espaço e tempo e de relacionar o real com o 

imaginário. (SARMENTO, 2005). Pensar na qualidade de vida infantil das crianças é incluir a 

criança, é ouvi-la, é pensar não somente no seu futuro, pois, se o tempo da criança é o 

presente, então ela também é contemporânea. A Sociologia da Infância vem proclamar 

metodologias que estabeleçam conexão com os “devires
3
” das crianças, as quais, em alguns 

momentos, geram fraturas, rompem com o que para os adultos é natural e necessário. 

(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010).  

Percebe-se que, com a evolução dos conhecimentos técnicos utilizados no atendimento 

pediátrico, ocorre a diminuição da morbidez e da mortalidade infantil, mas isso não significa 

que hoje essas crianças possuam qualidade de vida infantil, principalmente quando se pensa 

naquelas que ficaram com alguma deficiência e que necessitarão de fisioterapia por tempo 

indeterminado.  

Vygotsky (2007
4
), quando fala do desenvolvimento infantil, traz a fala das crianças 

como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento psicomotor humano. Assim, esta 

pesquisa faz-se interessada pelo desenvolvimento psicomotor relacionando-se com uma de 

suas ferramentas: a fala, um instrumento utilizado para descobrir o que as crianças dizem 

sobre a fisioterapia. 

                                                 
3
 Devir, segundo Abramowicz e Oliveira (2010), é “aquilo que somos capazes de produzir e de inventar como 

possibilidade de vida, potência de vida, o poder da vida se opondo ao poder sobre a vida”. 

 
4
 Este ensaio foi escrito em 1934. 
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Corsaro (2009) fala que, uma vez aceito pelas crianças, isso lhe possibilitou observar e 

participar de suas atividades. Quando se quer conversar com as crianças, deve-se ter 

paciência, sentar-se e esperar que elas reajam à presença do outro, elas necessitam sentir-se 

seguras na presença desse novo adulto para que, então, compartilhem alguns de seus desafios 

e experiências. Isso vale para o fisioterapeuta, que poderia procurar compartilhar com a 

criança o que ela tem a dizer sobre a fisioterapia, desde suas preocupações, dúvidas, anseios, 

até o que esperam dela. 

Conversar mais com as crianças que se reabilita é importante e necessário para 

questionar-se quanto aos conhecimentos pessoais e acadêmicos sobre a infância, para, assim, 

compreender o que é prioridade a partir das falas delas sobre sua qualidade de vida infantil; já 

que compete ao fisioterapeuta conhecer a individualidade de cada criança, bem como a 

realidade à qual ela está inserida, para uma intervenção que priorize suas necessidades e 

potencialidades (FUJISAWA, 2002b). Segundo Vygotsky, 

 

[...] o ser humano portador de deficiência está repleto de potencialidades não 

realizadas, que a criança pode superar as suas deficiências primárias com recurso a 

uma pedagogia mais eficiente, e crítica à psicologia centrada na quantificação. 

(VYGOTSKY, 1997, p. 45). 

 

Ressalta-se que não se deve tratar a criança como um adulto em miniatura, mas como 

uma pessoa possuidora de aprendizados inerentes às suas dificuldades, vista como ser 

potencial capaz de contribuir com sua reabilitação, a qual compreende uma atuação 

multiprofissional. Ver e ouvir a criança nessa perspectiva sugere um tratamento durante a 

infância mais humanizado, para que este não seja lembrado somente como algo ruim, mas sim 

como uma conquista diária que lhe possibilita descobrir e usufruir o mundo.  

Por que ficar só quantificando as crianças quando se pode tentar compreendê-las 

através do diálogo, buscando contribuições nos estudos da Sociologia da Infância para investir 

em pesquisas no campo da fisioterapia que estudem com as crianças e não somente as 

crianças?  

A criança é uma “[p]essoa completa, competente, curiosa e criativa, com direito a ser 

ouvida e atendida nas suas necessidades específicas”. (CRUZ, 2008, p. 12, apresentação). A 

autora ressalta que muitos estudos vêm contemplando esses aspectos quando pesquisam com 

as crianças, e refere que os profissionais devem ver e ouvir as crianças como pessoas 

concretas, vivas e reais. 
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Quanto a reabilitar as crianças durante a infância, este estudo acredita que possibilitar 

o profissional adentrar no mundo delas, compreender o papel da Sociologia da Infância e, 

principalmente, escutá-las é uma maneira de proporcionar uma infância de qualidade. Esta 

pesquisa parte do pressuposto de que é importante que o fisioterapeuta ouça e compreenda o 

que a criança tem a dizer sobre a fisioterapia. Optando-se por ouvi-las e, sensivelmente, 

analisando seus pontos de vista, talvez seja possível entender a percepção que elas têm da 

fisioterapia, levando em consideração sua fase de desenvolvimento tanto intelectual e corporal 

quanto emocional.  

Os fisioterapeutas que atuam em pediatria, e que estão preocupados com a qualidade 

de vida infantil, precisam compreender que as crianças não devem ser uniformizadas quanto 

às suas concepções de satisfação pessoal. As crianças são, também, “consumidores”, as quais 

devem ser ouvidas e respeitadas, conforme a sua capacidade de compreensão para seguirem o 

percurso de suas vidas após descobrirem que são portadores de uma doença crônica. 

(ARANHA et al., 2000). 

Kramer (2009, p. 171) orienta que: “Olhar o mundo a partir do ponto de vista da 

criança pode revelar contradições e dar novos contornos a realidade”. Portanto, conhecer a 

infância e as crianças possibilita ser-se crítico no que diz respeito à história daqueles 

envolvidos. 

Brincar é muito importante para uma infância saudável. Ferland destaca que, em 1963, 

Hartley e Goldenson já escreviam que brincar é uma necessidade fundamental para a criança, 

brincar traduz sua saúde, e que deveria gerar preocupação se uma criança não pode brincar, 

assim como ocorre quando ela se recusa a comer ou dormir. (FERLAND, 2006). Estar atento 

à qualidade de vida da criança é preocupar-se com a infância dela, pois sua condição clínica, 

muitas vezes, gera situação de deficiência, de dificuldades físico-funcionais, que a impedem 

de desenvolver habilidades e atitudes para brincar, ou seja, a criança acaba impedida de 

descobrir o mundo. (FERLAND, 2006). 

Portanto, deve-se levar em consideração que a criança doente ou deficiente continua 

sendo criança, e que ela tem de viver a infância. Ela não pode deixar simplesmente de brincar 

e de estar em um ambiente caloroso. Sendo assim, profissionais da saúde devem estar atentos 

à qualidade da relação entre criança e terapeuta, proporcionando um acolhimento digno para a 

criança de maneira que ela se sinta protegida. Deve-se saber o máximo sobre ela, objetivando 

o melhor para sua vida; preocupar-se além da lesão; criar-se vínculo – todas essas formas de 

dizer que existe humanização nessa relação terapêutica (JEOLÁS; SUMIYA, 2010). 
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Esta pesquisa está interessada na relação entre fisioterapeuta e criança, a fim de que se 

cultive o interesse por um atendimento humanizado, sensível à criança e preocupado com o 

diálogo. A fim de fazer mais para as crianças, esta pesquisa acredita, também, que brincar na 

fisioterapia possa tornar-se mais proveitoso se elas compreenderem e apreciarem o brincar 

terapêutico. O motivo de o fisioterapeuta incluir a terapia lúdica à fisioterapia deve-se a este 

estar relacionado à necessidade de participação e de motivação da criança para com a 

fisioterapia, além de que a terapia lúdica facilita o aprendizado (FUJISAWA, 2002b). 

Questiona-se, então, se reabilitar requer pedagogia, pois há uma atuação do fisioterapeuta 

como educador quando este atua em fisioterapia em pediatria. 

Pretende-se, ainda, fornecer reflexões para o currículo dos cursos de formação inicial 

dos fisioterapeutas, pois, dentre as competências e as habilidades específicas do 

fisioterapeuta, segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional online
5
, 

compete ao fisioterapeuta “[...] promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o”. 

(COFFITO, 1978).  

Partindo do pressuposto de que as crianças são capazes de falar sobre a fisioterapia, 

formula-se a seguinte questão de pesquisa: O que dizem as crianças sobre a fisioterapia? 

 Além de responder a essa pergunta, os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

- verificar se a criança compreende por que faz fisioterapia e se ela reconhece a 

importância desse tratamento; 

- identificar algumas atividades que elas aprenderam ou se recordam de realizar 

na fisioterapia e suas dificuldades em realizá-las; 

- investigar a percepção das crianças quanto à doença, a melhora e as 

dificuldades impostas por ela; 

-  identificar se elas possuem objetivos para com a fisioterapia; 

- verificar se a brincadeira acontece na fisioterapia e como ela é vista pelas 

crianças. 

 

Acredita-se que ter uma vida de qualidade para uma criança doente ou deficiente, 

corresponde em poder passear pela cidade, ir à escola, brincar e desfrutar do mundo mesmo 

com suas condições físicas limitando-lhe. Esse limite imposto pelo adoecimento e pela doença 

                                                 
5
 Disponível em: < http://www.coffito.org.br/>.  
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não deve impossibilitá-la de ver, de ouvir, de falar, de sentir e de tomar o cheiro do mundo. A 

fisioterapia objetiva proporcionar a essa criança viver a infância com uma maior interação 

dela com as pessoas, com a natureza e com os animais, e pensa também no seu futuro.  

É esse olhar, sob a ótica da integralidade, que quando abordado pelo docente, remete a 

participação do acadêmico em estratégias de humanização, podendo ser capaz de gerar 

iniciativa e reflexão acerca do tema. O acadêmico em estágio supervisionado poderá buscar 

contemplar esses aspectos humanos em sua prática, os quais poderão tornar-se um diferencial 

em sua formação. Diz-se isso, porque buscou-se contemplar esta visão do ser, integralmente 

constituído, na prática durante o estágio supervisionado, percebendo que havia certa 

resistência e dificuldade por parte dos estagiários em contemplar essa visão mais humanizada.  

Pesquisar com as crianças remete-nos a refletir como melhorar sua condição física e 

psicossocial, partindo das suas considerações, para que elas usufruam hoje da infância, pois os 

adultos não têm mais o olhar no presente em criança, apenas fazem parte desse presente, 

chegando, assim, a hora de não mais falar-se por elas.  
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2 A FISIOTERAPIA NA INFÂNCIA  

 

A fisioterapia pediátrica tornou-se uma das áreas da fisioterapia no momento em que 

escolas especiais, instituições, clínicas e hospitais foram estabelecidos como organizações de 

caridade para tratar as crianças com Poliomielite (pólio) e outras deficiências físicas 

decorrentes da guerra Segunda Guerra Mundial. (EFFGEN, 2007).  

Por longos períodos, essas crianças viveram nessas instituições devido à limitação de 

transporte e do sistema de saúde, pois os profissionais da saúde acreditavam que 

permanecendo institucionalizadas, a fisioterapia poderia atender melhor às suas necessidades. 

Já as crianças com deficiência mental e limitações físicas graves eram institucionalizadas para 

que recebessem “cuidados”, não recebendo o tratamento necessário para atingir suas 

potencialidades, devido à crença equivocada de que as famílias não conseguiriam “lidar” com 

estas crianças, e, assim, muitas não chegavam à idade adulta. (EFFGEN, 2007). 

Com a ampliação das políticas públicas de saúde nos Estados Unidos, as crianças 

foram vacinadas contra a pólio (1950), e o potencial dos fisioterapeutas ao contribuir no 

atendimento dessas crianças e, também, daquelas com deficiências mentais e limitações 

físicas graves, como Paralisia Cerebral (PC), foi reconhecido. Percebeu-se, assim, que, por 

meio do trabalho dos fisioterapeutas
6
, as crianças com PC e outros distúrbios do 

desenvolvimento beneficiavam-se com as intervenções fisioterapêuticas. (EFFGEN, 2007). 

No Brasil, surge o atendimento de crianças pela fisioterapia no final de 1960 e início 

dos anos de 1970, pois havia a necessidade de mão-de-obra nas indústrias, e, assim, com a 

Revolução Industrial, nasce a ideia do “fortalecimento da nação”, um pensamento de 

interesse, que pensava a criança como o adulto que iria trabalhar para aumentar a economia 

do país. A sobrevivência infantil começa a ser pensada, no contexto da sua anatomia e 

fisiologia e, também, das suas enfermidades e terapêutica. (OLIVEIRA, 1993). Nesse 

contexto, a fisioterapia em pediátrica torna-se importante pelos benefícios que esta terapia 

traria para o desenvolvimento infantil, intervindo tanto nas condições agudas e crônicas que 

até hoje ameaçam esse desenvolvimento. 

Quanto à sua abordagem, a fisioterapia em pediatria utiliza-se de técnicas neurológicas 

e cardiorrespiratórias especializadas, atendendo desde bebês prematuros a adolescentes. O 

campo de atuação é em hospitais, clínicas, centros de fisioterapia, creches, escolas, clubes, 

                                                 
6
 Berta Bobath  desenvolveu o Método Bobath, Maggie Knott e Dorothy Voss (1960) desenvolveram o Método 

Kabat.  
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unidades básicas de saúde, associações e outros. Nos hospitais, há o predomínio maior de 

crianças com distúrbios respiratórios, e, nas clínicas e centros de fisioterapia, crianças com 

síndromes e paralisia cerebral. (FUJISAWA, 2003). Por serem geralmente crianças que 

possuem doenças crônicas, estas fazem fisioterapia por tempo indeterminado. Já o tempo de 

intervenção fisioterapêutica varia quanto à necessidade e o local de atuação do fisioterapeuta. 

A intervenção fisioterapêutica em pediatria é baseada na avaliação que consta desde a 

anamnese (história da vida atual e pregressa do paciente), exames físicos, até a formulação 

dos objetivos e das condutas fisioterapêuticas que visem à recuperação física e funcional da 

criança, e habilitar a criança para o brincar, o que vai ao encontro de proporcionar-lhe melhor 

qualidade de vida infantil. Essa avaliação é feita na presença dos pais ou de responsáveis 

legais da criança, seguida de orientações aos familiares quanto aos exercícios a serem feitos 

em casa, o manuseio da criança deficiente, dentre outras, voltadas sempre para as atividades 

de vida diárias (AVD’S) da criança. São feitas, também, reavaliações no decorrer do 

tratamento. 

Dentre as condutas fisioterapêuticas, há a realização de exercícios cinesioterapêuticos, 

os quais contribuem para a recuperação física e funcional da criança. Para contribuir ainda 

mais com a reabilitação, faz-se uso de equipamentos (bolas, rolos, bancos, esteiras, planos 

inclinados, espelhos, andadores, pranchas de equilíbrio, carrinhos, faixas elásticas e outros) e 

brinquedos, os quais devem ser associados aos objetivos fisioterápicos, às atividades lúdicas e 

sociais, visando que a criança sociabilize-se com seus pares e com os familiares. 

(FUJISAWA, 2003). 

A fisioterapia em pediátrica hospitalar preocupa-se com a melhora da capacidade 

respiratória e motora, prevenindo e/ou tratando complicações respiratórias e motoras, além de 

promover o posicionamento adequado da criança no leito. E para atingir os objetivos da 

fisioterapia hospitalar, o fisioterapeuta utiliza técnicas de higiene brônquica, as quais 

correspondem, dentre outras manobras, a manobras sutis que geram vibração no tórax da 

criança; a manobras de compressão e descompressão, que resultam na expansão pulmonar. 

Tais manobras melhoram os volumes e capacidades pulmonares, favorecendo a oxigenação.  

O fisioterapeuta faz, também, uso de aparelhos que incentivam e incrementam as 

capacidades pulmonares das crianças, dos quais alguns necessitam da participação ativa da 

criança. O acompanhamento fisioterapêutico é fundamental tanto no período de internação, 

quanto após a alta hospitalar. (CERQUEIRA NETO; COSTA; SANTOS, 2009). Além dessa 

abordagem cardiorrespiratória e neuromotora, a fisioterapia para crianças hospitalizadas, 
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objetiva a exploração do ambiente, a interação social e procura minimizar o sofrimento dessas 

crianças. 

Com os avanços tecnológicos, há uma sobrevida maior de crianças que antes eram 

destinadas a morrer, fazendo parte desse contexto a atuação do fisioterapeuta nas UTIs 

Neonatais. Por outro lado, há crianças sobreviventes que ficam com deficiências leves ou 

graves, as quais necessitam de melhores condições físicas, psicológicas e sociais – é a maioria 

das crianças atendidas nas clínicas e centros de fisioterapia, crianças que requerem 

atendimento multiprofissional e humanizado, para as quais a fisioterapia proporciona uma 

vida mais socialmente ativa e de qualidade. 

Na literatura nacional, não há dados precisos quanto ao número da prevalência de 

doenças crônicas infantis no Brasil, mas se sabe que é uma causa global. Uma pesquisa 

americana constatou que entre 15% e 18% da população infantil americana pode sofrer de 

alguma forma de disfunção crônica, como condições físicas, deficiências no desenvolvimento, 

dificuldades de aprendizagem e doença mental, as quais são responsáveis pelas limitações nas 

atividades diárias (7% dessas crianças). (CASTRO; PICCININI, 2002). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde: 

 

Doenças crônicas são aquelas que abarcam problemas de saúde que persistem com o 

tempo e requerem algum tipo de gerenciamento e cuidados permanentes. [...] 

constituem-se de condições não transmissíveis; condições transmissíveis 

persistentes; distúrbios mentais de longo prazo; deficiências físicas/ estruturais 

contínuas. (BRASIL, 2003, p. 16). 

 

A doença crônica na infância, como aquela que interfere no desenvolvimento da 

criança, estabelece-se por longo prazo e requer assistência fisioterapêutica por tempo 

indeterminado. Ela é geradora das limitações das AVD’S, afetando negativamente a qualidade 

de vida infantil, bem como a infância, o brincar, interrompendo as relações sociais e 

familiares das crianças, ou seja, a doença crônica tem uma base biológica, psicológica e 

cognitiva, a qual resulta em limitações das atividades, acarretando prejuízos das relações da 

criança quando comparada a uma criança saudável da mesma idade. Além disso, acarreta na 

dependência de medicação, dietas, exames e assistência pessoal, bem como de acomodações 

especiais. (SILVA, 2001).  

Dentre alguns problemas que a doença crônica acarreta na vida das crianças, 

destacam-se: os grandes períodos de hospitalização, as reinternações, a terapêutica - que, às 

vezes, traz consigo efeitos não desejáveis -, a saudade da família, a mudança nas AVD’S, a 

angústia, o sofrimento, a dor, o medo, e esta, que também se pode referir, a morte. (ARAUJO 
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et al., 2010). Sem se esquecer de que essas crianças e seus familiares vivem em uma 

verdadeira peregrinação, pois suas vidas sofrem modificações até antes de obterem o 

diagnóstico definitivo da doença, pois já possuem histórico de hospitalizações com muitos 

exames, idas de um hospital a outro por várias cidades e estados diferentes, atrás de 

explicações e diagnósticos precisos que identifiquem e tratem seus problemas. (LIMA; 

VIEIRA, 2002). Lorenzini (2002) confirma que essas crianças geralmente passam seus 

primeiros anos de vida e, muitas vezes, até a infância, em meio a uma rotina de compromissos 

terapêuticos que acaba interferindo no tempo que elas poderiam dedicar-se a outras atividades 

mais prazerosas e interessantes do mundo infantil. 

Vygotsky enfatiza a importância da educação social de crianças deficientes e no 

potencial delas para o desenvolvimento normal, bem como analisa, atentamente, qualquer 

defeito físico na vida das crianças, sendo, portanto, um dos primeiros estudiosos a olhar para a 

criança deficiente não com pena, mas sim pensando em potencializá-la para a vida. 

(VALSINER; VEER, 2001).  

O desenvolvimento psicomotor de uma criança sem deficiência, para Vygotsky, é 

igual se comparado ao desenvolvimento de uma criança deficiente, e esse desenvolvimento 

não deve ser visto somente como um produto do contexto social, e sim como resposta do que 

ela vivencia, através de uma participação ativa nesse contexto. (FONSECA, 2008). 

Ao se pensar nas sessões de fisioterapia pediátrica, a criança pode manifestar várias 

reações, dentre elas: chorar, sorrir, não querer realizar os exercícios, fazer perguntas, querer 

contar algo. Faz parte das sessões de fisioterapia e dos estágios supervisionados a utilização 

da terapia lúdica. Dentre essas manifestações da criança, o choro ocorre com frequência nos 

primeiros contatos com o fisioterapeuta, e este deve ter seu objetivo bem esclarecido para que 

a terapia lúdica, nessa situação imprevista, seja um recurso terapêutico. (FUJISAWA; 

MANZINI, 2010).  

Brincar é muito importante para a criança. A equipe profissional deve, então, ver o 

brincar como uma necessidade da criança, propiciando de forma sistemática ações e recursos 

para ela brincar na assistência diária, pois quando não suprida essa necessidade, poderá 

ocorrer distúrbios comportamentais na criança, dentre eles irritabilidade e desfavorecimento 

do desenvolvimento e de seu crescimento saudável. (CINTRA; RIBEIRO; SILVA, 2006). 

Recomenda-se a utilização da terapia lúdica nos atendimentos fisioterapêuticos para 

uma maior participação e motivação da criança e para conduzir a execução dos movimentos 

que são solicitados. A terapia lúdica é indicada também para favorecer a interação entre o 
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fisioterapeuta e a criança, bem como favorecer o desenvolvimento global, além de evitar o 

choro durante as condutas fisioterapêuticas. (FUJISAWA, 2003). 

A brincadeira quando é terapêutica parte de uma atividade estruturada que é conduzida 

por profissionais que dominam a técnica. No caso do fisioterapeuta, ele deve associar a 

técnica ao recurso lúdico ou à brincadeira, visando algum movimento, a execução de um 

exercício ou até mesmo para deixar a criança mais calma, e para vincular-se em um primeiro 

encontro, tendo em vista, assim, promover o bem-estar físico e emocional da criança que está 

vivendo alguma situação incomum na sua idade. (CINTRA; RIBEIRO; SILVA, 2006).  

O brincar terapêutico pode ser visto como uma brincadeira que envolve os objetivos 

da fisioterapia, mas que são sensibilizados pela criança e pelo fisioterapeuta no momento que 

o brincar sobressai à técnica, e a criança esquece-se da doença, da dor e de suas limitações, e 

sente-se feliz. Fujisawa e Manzini afirmam  

 

[...] as atividades lúdicas, como recurso para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, precisam ser planejadas pelo adulto responsável, buscando identificar, 

previamente, o que se quer (objetivo), como conseguir (procedimento) e como 

avaliar. (FUJISAWA; MANZINI, 2010, p. 6). 
 

 

Ao se compreender que a saúde não é apenas a ausência de doença, e que a percepção 

quanto à qualidade de vida traduz-se pela consciência crítica do indivíduo sobre si mesmo e 

sobre o seu lugar no mundo, entende-se que a qualidade de vida infantil deve ser definida na 

percepção da criança em relação ao que seu bem-estar significa para ela. Para proporcionar 

uma vida de qualidade mais proveitosa e feliz para essas crianças e para a sua infância, há a 

fisioterapia pediátrica, que é sua aliada nessa batalha, sendo fundamental para sua superação, 

melhora e/ou recuperação.  

Os fisioterapeutas que atuam em pediatria têm em sua formação inicial o 

conhecimento necessário para o tratamento das doenças e deficiências das crianças, pois seus 

conhecimentos, além de contemplarem conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança, 

compreendem a complexidade das doenças infantis, avaliam exames complementares, bem 

como realizam uma avaliação precisa dessa criança a fim de alcançar os objetivos do 

tratamento. O fisioterapeuta como é um dos profissionais que faz parte das equipes 

multiprofissionais, este trabalha com os demais profissionais em prol da reabilitação da 

criança. 

Porém, no que diz respeito à infância, o curso, ainda, carece dessa abordagem, e este 

estudo vem trazer o questionamento acerca do tema, partindo dessa necessidade vivenciada na 
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prática pela pesquisadora. A fisioterapia pode ser bem sucedida, mas esta necessita de mais 

articulação da teoria e da prática com os aspectos da infância, da humanização com a relação 

fisioterapeuta e criança, da atividade lúdica com a fisioterapia. 

Historicamente vem se constituindo registros normativos que perduram até hoje, e que 

privilegiam os pontos de vista dos adultos sobre as crianças deficientes. Há de se ter a 

consciência de que se pode aprender por intermédio de práticas que ampliem o olhar em 

relação a essas crianças, como faz a Sociologia da Infância. (PLAISANCE, 2005).  

A Sociologia da Infância propõe-se a fazer com que a sociedade reflita sobre a criança 

como objeto de investigação sociológica, vista como possuidora desse direito perante a 

sociedade. Para Sarmento: 

 

A sociologia da infância propõe-se a constituir a infância como objecto sociológico, 

resgatando-a das perceptivas biologistas, que a reduzem a um estado intermédio de 

maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, que tendem a interpretar 

as crianças como indivíduos que se desenvolvem independentemente da construção 

social das condições de existência e das representações e imagens historicamente 

construídas sobre e para eles. (SARMENTO, 2005, p. 363). 

 

O fisioterapeuta que atua em pediatria pode ser capaz de administrar as demandas 

exigidas da profissão, e, ao mesmo tempo, refletir sobre a criança como uma pessoa que vive 

no presente, a qual é singular e necessita de qualidade de vida infantil. Isso também pode ser 

percebido pelo Curso de Fisioterapia, o qual aborda o tema integralidade no currículo, mas na 

hora do discente colocar em prática, surge a dificuldade enfrentada também pela instituição de 

ensino superior ao articular o currículo com essa perspectiva humanizada.  

Pergunta-se: Como falar em criança sem falar com as crianças? Como atuar em 

fisioterapia pediátrica utilizando-se da terapia lúdica sem compreender o brincar durante a 

formação inicial do fisioterapeuta? Como almejar qualidade de vida infantil sem conceber a 

infância pelo viés da Sociologia da Infância?  

Humanizar as relações sociais com a criança pode ser de grande valia na relação 

paciente e fisioterapeuta, visto que nesse encontro o trabalho é amplo, demorado e complexo, 

ao qual se oferecem resistências, pois envolvem transformações que despertam insegurança. 

(JEOLÁS; SUMIYA, 2010).  

O processo de desenvolvimento pessoal-profissional é criado pelo acadêmico, pois ele 

é o responsável pela sua própria formação (GESSER; RENGHETTI, 2011a). As autoras 

apontam, também, que a participação do sujeito em formação nesse processo pode gerar 

novas possibilidades à sua formação profissional. Os fisioterapeutas acreditam que humanizar 
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significa “possibilitar-se ao processo de humanização”, porém há por parte de algumas 

pessoas o esmaecimento quando se refere a uma iniciativa de humanizar a profissão, quando 

se pensa em colocar em prática esse processo, para que se torne a premissa da profissão. 

(JEOLÁS; SUMIYA, 2010). Esse esmaecimento não seria consequência da carência na 

formação inicial do fisioterapeuta a respeito da prática de humanização? 

Ao se pensar na fisioterapia em pediatria, esta não é muito abordada de maneira a 

humanizar o atendimento, pois deixando de trabalhar temas como a infância, sem se 

questionar se reabilitar requer pedagogia; essa disciplina, pensando no processo de 

humanização da saúde, relacionando-o com aspectos da Sociologia da Infância, necessita de 

uma atenção especial, pois, no que se refere a essa abordagem, a formação inicial do 

fisioterapeuta carece desse conhecimento, dessa reflexão, desse olhar mais crítico para a 

criança e as questões da infância, principalmente sobre o brincar. 

Isso remete a urgência de se reavaliar o currículo, ou até mesmo da criação de 

currículos que atendam a essa demanda que humanize as relações entre profissional e 

paciente, pois essa intervenção faz-se necessária para a formação de pessoas capazes de 

intervenção social. (GESSER; RANGHETTI, 2011a). 

A interdisciplinaridade faz parte, também, desse contexto da formação que almeja a 

humanização, sendo importante para que se contemple um atendimento sob a ótica da 

integralidade. Para que o fisioterapeuta tenha iniciativas para esta prática, é essencial um 

melhor planejamento com relação aos projetos políticos-pedagógicos dos Cursos de 

Fisioterapia, pois o tema é importante teoricamente, porém, na prática, percebe-se que há 

obstáculos a serem superados, já que esta é compartimentalizada, advinda de iniciativas 

isoladas e tímidas. (JEOLÁS; SUNIYA, 2010). 

Os fisioterapeutas em sua formação são capazes de considerar as limitações do 

paciente pediátrico, sejam elas motoras, sensoriais ou cognitivas, e quando transcendem essa 

barreira compartimentalizada do sujeito, são capazes de considerar as limitações perceptivas, 

lúdicas e afetivas que a criança possui, não sendo a criança somente o paciente passivo, mas 

sim ativo no que diz respeito à sua saúde, à sua vida.  

Para que o fisioterapeuta reconheça a criança em sua totalidade e o atendimento seja 

humanizado, este deve, além de reconhecer os anseios e expectativas da criança, questioná-la, 

respeitando seu tempo (presente em criança) para favorecer a saúde infantil. (CHAVES; 

MOTA, 2009).  

Favorecer a saúde infantil traduz em qualidade de vida infantil, a qual não se tem 

como a avaliar de forma padrão, já que, quando se aborda o assunto partindo do ponto de vista 
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do adulto, parte-se, geralmente, de uma visão pluralizada do que eles compreendem como 

bem estar para a criança, o que não parte de um olhar singular para a criança, muito menos 

para a qualidade da sua infância. Há uma grande diferença do que é ter qualidade de vida 

infantil, partindo da percepção da criança. (ARANHA, 2000). Acredita-se que isso se deve ao 

fato de que os adultos acabam quantificando a qualidade de vida no momento em que optam 

apenas por métodos que quantificam as opiniões das crianças, sem avaliar suas falas. 

Aranha et al. (2000, p. 101) afirmam que “[...] estamos muito aquém de uma 

concepção uniforme e universal de qualidade de vida na infância”, sendo prioridade as 

definições de qualidade de vida demonstradas pela criança e não pelos adultos que as avaliam. 

As crianças doentes veem a qualidade de vida sob o ponto de vista do que o bem estar 

pode significar para elas, o quanto suas vontades, seus anseios e suas esperanças relacionam-

se com o momento no qual elas estão vivendo, e o quanto esses aspectos podem ser 

influenciados pelo seu cotidiano e pela doença crônica. (ARANHA, 2000).  

Nas sessões de fisioterapia pediátrica, a criança pode manifestar várias reações, já 

enumeradas neste trabalho. Mas entre inúmeras reações pertinentes, quer-se destacar a 

possibilidade de a criança ter algo para falar sobre a fisioterapia. A criança tem o direito de 

saber sobre seu corpo, o porquê de estar realizando os exercícios, tendo liberdade de dizer se 

quer fazê-los. O diálogo sobre o tratamento poderá implicar na sua melhora se ela percebe que 

há empatia, que é solicitada a opinar, se ela participa mais da fisioterapia, se ela recebe 

explicações, se há troca de informações que partem de um olhar sensível, sutil, capaz de 

passar segurança. 

Araújo et al. (2010) constataram em seu estudo que há uma visão negativa da doença 

por parte das crianças, principalmente uma preocupação com a autoimagem e quanto a sentir 

seu corpo como estranho, além de evidenciarem que as falas das crianças possuíam tom de 

tristeza, de estranhamento e de alívio. 

Para refletir sobre a fisioterapia na infância, que objetiva proporcionar melhora na 

qualidade de vida infantil, sendo esta uma forma de também humanizar essa relação, esta 

pesquisa traz a Sociologia da Infância como um alicerce para ajudar a tratar essas 

necessidades que a fisioterapia pediátrica possui de ouvir as crianças em seus estudos, 

incluindo-as ao tratamento, atentos ao que elas têm a dizer.  

Visando uma maior participação delas no que diz respeito ao seu corpo, seus desejos e 

seus anseios, e como está sendo a infância dessas crianças, as brincadeiras e as interações 

sociais e culturais delas, necessita-se de reflexão sobre as estratégias utilizadas pela 

fisioterapia. A terapia lúdica poderia ser mais explorada e ser mais do que uma aliada, deveria 
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ser a grande motivadora do tratamento. Se a sessão de fisioterapia é agradável, ela pode 

possibilitar uma melhor colaboração da criança, e esta vir a sentir-se mais confiante, capaz de 

perceber a fisioterapia como algo bom, e não rejeitá-la. (FUJISAWA, 2003).  

Para que se mantenha essa motivação, é indispensável que haja a variação dos recursos 

e das atividades no atendimento fisioterapêutico. (FUJISAWA, 2002b). Dessa forma, a 

criança não fica desmotivada, e a fisioterapia não se torna algo entediante. Dentre as 

atividades que compõem o leque de possibilidades de proporcionar essa interação, tem-se a 

terapia lúdica, produtora de qualidade de vida infantil - lembrando que o brincar é, muitas 

vezes, prejudicado ou extinguido da infância das crianças doentes e/ou deficientes, pensando-

se também no contexto domiciliar, escolar e terapêutico. 

Ferland (2006) aborda as dificuldades de brincar da criança doente ou deficiente. A 

autora acredita que a diminuição da motricidade limita o brincar com as crianças e isso 

acontece muito cedo na vida delas. As limitações físicas geram consequências sobre as 

brincadeiras dessas crianças e no cognitivo delas perante as brincadeiras. 

Parte-se do pressuposto de que um ambiente que proporcione brincar mais durante a 

fisioterapia possa fazer toda a diferença no tratamento do paciente pediátrico, pois “[...] um 

ambiente rico em experiências sensoriais (propiciadas por familiares, educadores e terapeutas) 

é vital para o desenvolvimento infantil”. (ALMEIDA; VALENTINI, 2010, grifos dos 

autores), podendo ser essas experiências advindas da brincadeira a qual também potencializa a 

criança e gera aprendizado (KISHIMOTO, 2002), pois a autora reforça que toda motricidade 

infantil é lúdica, sendo o lúdico tudo o que se refere à infância.  

Assim, adequar as técnicas e os recursos fisioterapêuticos à terapia lúdica poderia 

partir de um pensamento advindo de algo que se traz da infância, do presente da criança, de 

sua contemporaneidade, ou seja, permitir que a criança manuseie ludicamente os materiais e 

brinquedos; que fantasie, que brinque, que socialize, para que os recursos não se tornem 

meramente instrumentais. 

Para isso necessita-se de tempo, de paciência e de companheirismo, a fim de descobrir 

os interesses da criança, para, então, incentivar, não apenas atos motores e sensoriais, mas 

também os cognitivos, afetivos, sociais e culturais. (LORENZINI, 2002).  

Além de objetivar superar as limitações, as rotinas impostas, tais como idas constantes 

à fisioterapia, o diálogo possa contribuir para aumentar a segurança e fazer com que ela se 

sinta responsável também pelo seu tratamento, com mais liberdade para falar a respeito dele. 

Este estudo investigou o que dizem as crianças sobre a fisioterapia, já que a doença 

crônica submete-as a tratamento por tempo indeterminado. Algumas crianças podem 
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apresentar deficiências que as impossibilitam de brincar e de socializarem com seus pares, 

pois suas vidas giram em torno da doença e da rotina imposta por ela. 

Ao pensar pelo viés da Sociologia da Infância, a criança necessita interagir com o 

ambiente. Isso inclui as pessoas, e poderia incluir, também, o ambiente que compreende a 

fisioterapia, favorecendo, assim, a interação da criança com a fisioterapia, a fim de que esta 

não seja mais um lugar imposto pela doença, o que se traduz em rotina, mas sim um ambiente 

que promova as experiências que a criança virá colocar em prática na sua AVD’S, de forma a 

enriquecer e favorecer ainda mais o desenvolvimento do seu comportamento motor e sua 

qualidade de vida infantil. 

As crianças com deficiências são muitas vezes impedidas de desenvolverem 

capacidades sociais, pois suas vidas são controladas por outras pessoas, são generalizadas, não 

sendo priorizadas as suas capacidades de desenvolverem identidades complexas e múltiplas. 

(BURLEY; DAVIS; WATSON, 2005).  

Nesse contexto é possível que a rotina dificulte o brincar, pois além da restrição física, 

a criança tem a restrição do brincar advindo das exigências que a rotina impõe. Isso faz com 

que ela não tenha momentos livres com seus brinquedos ou com outras crianças. Assim, o 

brincar pode ser um momento escasso, enquanto deveria ser, talvez, o mais abundante da sua 

infância.   

A fisioterapia ainda parece encontrar-se mais preocupada em quantificar as crianças, e, 

durante a avaliação destas, atém-se, muitas vezes, no que a criança não faz, avaliando a 

qualidade de vida delas através de escalas, as quais são instrumentos patenteados, que 

geralmente a criança não consegue preencher, e não tem a oportunidade de falar sobre a 

realidade de sua vida, ou seja, não parte da criança como está sendo sua relação com o 

mundo. O diálogo a respeito das dificuldades, na maioria das vezes, somente acontece com os 

pais, pois o fisioterapeuta aprendeu dessa maneira na academia, colocando em prática nos 

estágios supervisionados, pois ser capaz de interagir de forma direta com a criança requer um 

esforço por parte do adulto, visto que, ao crescer, o adulto destrói a criança que foi, e tem 

dificuldades de interação, já que a criança vive o presente em infância. 

Adoecer faz parte da vida, mas quando o paciente é uma criança, mobilizar-se para 

que a criança continue sendo criança parece ser necessário, pois sua identidade continua 

sendo esta, não devendo desfazer-se dela pelas situações e limitações impostas pela doença, as 

quais alteram sua vida, sua infância. 
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3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E REGISTROS DOS DADOS 

 

Esta pesquisa teve sua coleta realizada nos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2011, em um hospital da cidade de Itajaí e em um centro de fisioterapia da 

cidade de Joinville, sob o enfoque qualitativo, porque, segundo Gaskell (2007), este permite 

uma visão por meio dos olhares dos pesquisados, possibilitando verificar a percepção que 

estes têm sobre o mundo.  

No contexto desse estudo, visou-se compreender o que dizem as crianças sobre a 

fisioterapia, assim, propôs-se ouvir suas crenças, suas atitudes, seus valores e suas motivações 

em relação aos seus comportamentos em meios sociais específicos. (GASKELL, 2007). 

Optou-se em fazer um estudo interpretativo, em que as crianças são compreendidas 

como categorial social, porque, nessa abordagem, os trabalhos empíricos são constituídos 

também pelos estudos qualitativos, tendo, dentro dos temas privilegiados, as crianças no 

interior das instituições. (SARMENTO, 2009). 

A pesquisadora também fez uso de um diário de campo, o qual contempla a entrada no 

campo com o registro das semanas em que passou conhecendo as instituições até a última 

entrevista. É importante o pesquisador conhecer o campo de estudo, apresentar-se para a 

equipe profissional e não ir para a entrevista sem conhecimento prévio do ambiente e sobre o 

entrevistado, já que o ambiente é constituído socialmente, com relações interpessoais, 

hierarquia e burocracia (ALMEIDA; SZYMANSKI, 2010). 

No diário de campo, encontram-se as anotações do primeiro contato com as crianças, 

com a equipe profissional, conversas informais, o estudo piloto, anotações das entrevistas e 

dos prontuários das crianças, este último após consentimento verbal dos profissionais das 

instituições. Consta, também, a trajetória imposta às crianças para que elas cheguem à 

fisioterapia, portanto, no decorrer desta pesquisa, serão mencionados alguns registros 

pertinentes desse diário. 

Corsaro (2009) ressalta que a entrada no campo e a aceitação demandam diversas 

estratégias ou procedimentos de pesquisa, dentre eles o autor fala da escrita de notas de 

campo, entrevistas informais e descrição de artefatos.  

 

3.1 AS CRIANÇAS PARTICIPANTES E OS LOCAIS ONDE ELAS FAZEM 

FISIOTERAPIA 

 

Participaram desta pesquisa sete crianças, entre as idades de seis e oito anos, com 

diagnóstico de doença crônica, tais como: Asma (duas crianças), afecções crônicas do trato 
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respiratório (doença sob investigação médica), Distrofia Muscular, Mielomeningocele e 

Paralisia Cerebral (duas crianças), todas realizando fisioterapia por tempo indeterminado.  

 Todas as crianças que participaram desta pesquisa tiveram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsável (Ver apêndice A) no dia da 

entrevista. As crianças consentiram verbalmente a participação na entrevista e escolheram os 

nomes fictícios que gostariam de ter no estudo, a saber: Lula Molusco, Maria Cecília, Pucca, 

Bob Esponja, Isa TKM, Relâmpago e Russel. Foi informado, também, aos responsáveis, que a 

identidade de seus filhos, bem como suas imagens seriam resguardadas, e que a entrevista 

trataria de assuntos sobre a fisioterapia.  

A pesquisadora optou por entrevistar crianças que fazem fisioterapia por tempo 

indeterminado, com doenças crônicas, por estas estarem sob constante estresse, desencadeado 

pela condição clínica, pela rotina de idas e vindas à fisioterapia e também pelos retornos 

frequentes ao hospital. Optou-se por pesquisar as crianças no centro de fisioterapia e no 

hospital porque há nesses locais o atendimento da fisioterapia na área da pediatria. Essa 

escolha possibilitou ouvir as crianças com doenças crônicas nesses dois ambientes distintos de 

atuação do fisioterapeuta. 

No caso das crianças hospitalizadas, elas são atendidas por uma equipe 

multidisciplinar, também composta por acadêmicos que se encontram em estágio 

supervisionado, isso quando se fala de hospitais universitários. O fato de essa equipe ser 

composta por diferentes profissionais que as manipulam, poderá, consequentemente, gerar 

estresse na criança, visto que existem vários procedimentos invasivos e não invasivos, que é o 

caso dos métodos utilizados pela fisioterapia.   

Alguns desses métodos são desconfortáveis para as crianças e grandes geradores do 

estresse durante o atendimento da fisioterapia pediátrica hospitalar, tais como as manobras de 

higiene brônquica e de expansão pulmonar, pois requerem o toque e a vibração do tórax. Sem 

se esquecer de que há, também, alguns recursos fisioterapêuticos que fazem uso de máscaras, 

cateteres nasais e sondas de aspiração que causam certo desconforto e as deixam receosas. 

Quanto às entrevistas no centro de fisioterapia, estas foram realizadas na sala de 

fisioterapia e na sala de hidroterapia, na presença do pai ou da mãe, que não influenciaram, 

pois foram informados anteriormente que não poderiam ajudar seus filhos com as respostas. 

Optou-se por essas salas, por serem os ambientes que elas realizavam a fisioterapia, e já os 

tinham como um lugar conhecido. As crianças que tinham hidroterapia após a entrevista 

foram entrevistadas na sala de hidroterapia para facilitar a troca da roupa no vestiário, pois 

isso geralmente demanda tempo e viabilidade, e, também, por ser um ambiente mais quente.  
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No hospital, as entrevistas ocorreram no leito ou em uma mesa que é utilizada pelos 

estagiários de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina e nutrição; ressalta-se, no entanto, 

que ficava a critério da criança o local onde ela gostaria que ocorresse a entrevista. A 

pesquisadora sugeria alguns locais, dentre eles a brinquedoteca, a qual se encontrava fechada, 

e a chave era disponibilizada para a pesquisadora conforme agendamento prévio. As 

entrevistas realizaram-se com consentimento das crianças, respeitando as condições clínicas 

destas. 

A escolha do hospital fez-se por ser um hospital universitário onde a pesquisadora, 

durante a graduação, fez estágio supervisionado, e sabia da existência da internação frequente 

de crianças por doenças crônicas, geralmente por afecções do trato respiratório, que se 

constituem por recidivas, o que requer mais de uma internação e atendimento da fisioterapia 

por tempo indeterminado. Esse tipo de doença acarreta desconforto respiratório para as 

crianças, o que as deixa, muitas vezes, impacientes e intolerantes às condutas da fisioterapia, 

já que o cansaço e a dispneia podem sugerir dificuldades durante a infância. 

O centro de fisioterapia fez parte da pesquisa, por ser um centro onde há crianças com 

doenças crônicas que realizam fisioterapia também por tempo indeterminado, sendo estas, 

muitas vezes, possuidoras de algum tipo de deficiência que acarreta dificuldades durante a 

infância. São doenças comuns de serem atendidas por fisioterapeutas nas clínicas de 

fisioterapia, bem como nos estágios supervisionados nas instituições de ensino superior. 

Todos esses aspectos mencionados instigaram a pesquisadora a entrevistar essas 

crianças, pois a convivência com as dificuldades impostas pela doença e a relação com o 

fisioterapeuta podem não estar bem compreendidas pelas crianças. A fisioterapia, como parte 

do cotidiano semanal dessas crianças, despertou interesse na pesquisadora diante à 

necessidade de conhecimentos pedagógicos sobre a infância, sobre a terapia lúdica e, 

principalmente, no que diz respeito ao diálogo e à relação adulto e criança.  

A pesquisadora compreende que o aprendizado na vida de um profissional é um 

processo contínuo e inacabado, e que no momento que os anseios são reconhecidos, 

possibilitados pela reflexão sobre o seu papel diante da realidade de trabalho, esse profissional 

passa a sensibilizar-se com as questões do outro, identificando as demandas sociais dos 

envolvidos. (GOMES et al. 2010).  

Os diagnósticos diferenciados possibilitaram a heterogeneidade de participantes. Isso 

se fez por opção da pesquisadora, que acreditou na riqueza de se investigar o que crianças 

com diferentes doenças tinham a dizer sobre a fisioterapia - no âmbito da fisioterapia 

ambulatorial isso foi possível. Porém, no hospital, a pesquisadora teve dificuldades para 
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encontrar participantes, no que diz respeito ao diagnóstico e a faixa etária exigida nesta 

pesquisa, pois, a maioria das crianças hospitalizadas durante o período da coleta não 

compreendia, infelizmente, essa faixa etária ou não tinha diagnóstico de uma doença crônica. 

 

3.2 AS ENTREVISTAS 

 

 Na pesquisa qualitativa, segundo Gaskell (2007), a seleção dos entrevistados não pode 

seguir os mesmos procedimentos de uma pesquisa quantitativa, pois toda pesquisa com 

entrevista é um processo social, e são as palavras que vão proporcionar a interação entre 

entrevistado e entrevistador.  

 Foram entrevistadas sete crianças, optando-se pela entrevista semiestruturada, já que 

esta facilita o diálogo com elas, pois Gaskell (2007, p. 68) afirma que “[...] a finalidade real da 

pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão”. 

Durante as entrevistas a pesquisadora fez uso de um roteiro de entrevista, considerado 

indispensável, pois além de ele ser um lembrete para o entrevistador, composto de um 

conjunto de títulos norteadores, capaz de ressaltar alguns aspectos para a análise das 

transcrições (GASKELL, 2007), ele garante que as entrevistas ocorram de forma semelhante. 

Levou-se em consideração a orientação de Gaskell quanto ao tempo de entrevista, pois 

o autor fala que assim como surgem surpresas e percepções durante a entrevista, deve haver o 

momento de o entrevistador pensar se este ainda conseguirá “trazer à memória o tom 

emocional do entrevistado”. (GASKELL, 2007, p. 71). 

As entrevistas possuíram dezesseis perguntas norteadoras (Ver apêndice B) para a 

análise dos dados, mas que, durante o decorrer das entrevistas, foram elaboradas outras 

perguntas que partiam da resposta anterior das crianças. Essas perguntas partiram de quatro 

eixos: o significado da fisioterapia, os momentos na fisioterapia, atividades na fisioterapia e 

objetivos com a fisioterapia. 

Para a análise não se utilizou do recurso de categorização, visto que as respostas foram 

analisadas através de eixos. Optou-se por essa proposta de análise, porque os eixos 

possibilitam explorar o sentido da opinião coletiva de forma não excludente, categorizada. 

Segundo Lefreve e Lefreve (2005, p. 31), “[a análise de eixos] é semanticamente mais rica, 

pois é mais plena de conteúdos significativos, fazendo emergir os variados detalhamentos 

individuais de uma mesma opinião coletiva diante do tema pesquisado”.  
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As questões que foram interpretadas encontram-se a seguir. Elas ressaltam o que 

dizem as crianças sobre a fisioterapia, tendo em vista que o objetivo da pesquisa qualitativa é 

apresentar uma amostra dos pontos de vista dos sujeitos. (GASKELL, 2007). Utilizando essa 

abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta a entrevista, este estudo não 

quantificou a opinião das crianças, mas sim analisou qualitativamente seus pontos de vista. 

 

 O que a criança diz da fisioterapia? 

 Essa pergunta corresponde ao objetivo da pesquisa de compreender o que as crianças 

dizem da fisioterapia, se elas sabem por que a fazem, o que elas fazem na fisioterapia e se elas 

gostam. Sabendo que as crianças possuem capacidade de recordar os momentos que 

vivenciam, essa questão quer descobrir se as crianças lembram-se dos momentos na 

fisioterapia, se elas se recordam de exercícios, se conseguem descrevê-los, se identificam as 

dificuldades e se apreendem os exercícios para realizar em casa.  

 

 A criança apresenta conhecimentos prévios sobre a doença e percebe sua melhora? 

Pretende-se por meio dessa questão ouvir o que elas sabem sobre a doença, verificar 

sua compreensão quanto ao problema e às dificuldades impostas em suas vidas. Além disso, 

investigar se elas percebem quando estão melhorando, pois acredita-se que a percepção de 

melhora potencializa a criança, e, ao mesmo tempo, facilita sua adesão ao tratamento. 

 

 A criança possui expectativas quanto à fisioterapia?  

 Essa questão pretende descobrir se as crianças possuem objetivos com a fisioterapia e 

se elas veem o tratamento como algo importante. Investiga-se também com essa questão que 

valor elas atribuem à fisioterapia e se acreditam na necessidade de fazer fisioterapia para 

sempre.  

 

 A brincadeira existe na fisioterapia? Como esta é vista pelas crianças? 

Durante as sessões de fisioterapia é comum o fisioterapeuta fazer uso da terapia lúdica 

como um recurso, também, para atrair a atenção da criança; acreditando que a atividade 

lúdica, ou seja, o brincar na fisioterapia não deve somente chamar a atenção das crianças, mas 

sim contribuir com a sua recuperação. Portanto questiona-se, nessa questão, se há necessidade 

de conhecimentos pedagógicos a respeito da infância, ou seja, se reabilitar requer 

conhecimento pedagógico.  
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Buscar ouvir o que a criança pensa da fisioterapia é ir ao encontro de seus pontos de 

vista, os quais poderão vir a contribuir com a fisioterapia. É despir-se de preconceitos para, a 

partir das falas das crianças, adentrar em seu mundo, ao qual a fisioterapia também pertence, 

para então ouvir o papel da fisioterapia nesse mundo, por meio do que a criança experiência e 

registra das sessões. 

Foram analisadas as sete entrevistas, dentre estas, obteve-se falas surpreendentes, o 

que é condizente com a afirmação de Gaskell (2007) quando o autor diz que as primeiras 

entrevistas são sempre surpreendentes, e temas comuns vão surgindo, e que é difícil decidir 

quantas entrevistas realizar e analisar. A análise das entrevistas transcorreu da seguinte 

maneira: 

 

a) Transcrição fidedigna dos relatos verbais: todas as entrevistas foram ouvidas e 

transcritas. Quando a pesquisadora ficava em dúvida em relação ao que escutava 

durante a transcrição, esta retomava as gravações. Se não fosse realmente possível 

compreender, as palavras seriam identificadas com a expressão “incompreensível”. 

As transcrições permitiram gerar as unidades de significância, as quais expressam 

os pensamentos em comum e descrevem o conteúdo mais significativo dos 

discursos dos sujeitos. (LEFREVE; LEFREVE, 2005). 

b)  Exploração dos dados e interpretação: as transcrições foram organizadas e 

analisadas através dos eixos (a seguir destacados em negrito) que compreendem 

os objetivos desta pesquisa. Estes estão descritos em dois quadros de análise das 

entrevistas (Ver apêndices D e E): 

1) O que a criança faz na fisioterapia, por que faz e se ela gosta.  

2) A percepção das crianças quanto à doença, à melhora e às dificuldades 

durante a fisioterapia.  

3) As expectativas, os objetivos das crianças com a fisioterapia e sua 

importância. 

 4) O que elas dizem sobre fazer fisioterapia para sempre. 

 5) Quando a brincadeira acontece na fisioterapia e como ela é vista pelas 

crianças.  

 

Os dados foram analisados integralmente e criteriosamente a fim de respeitar a fala 

das crianças, atentando-se no que as crianças diziam da fisioterapia, em um movimento de 
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escuta sensível. (BARBIER, 2007). As respostas das crianças foram analisadas por meio de 

três quadros analíticos: Unidades de significância, Eixos das Unidades de Significância e 

Eixos Temáticos (Ver apêndices C, D e E). Primeiramente, a pesquisadora criou o Quadro 1 

Unidades de significância (Ver apêndices C), em um processo de decodificação (FLICK, 

2009), por meio dos eixos que demonstram ser pertinentes para responder aos objetivos desta 

pesquisa, ou seja, as falas das crianças foram analisadas em consonância aos objetivos 

específicos, e, assim, foram classificadas nas unidades de significâncias. Do quadro 1 foi 

gerado o Quadro 2:  Eixos das Unidades de Significância (Ver apêndice D). Nesse quadro, a 

pesquisadora passa a utilizar códigos (cores) de sua autoria para destacar as palavras-chave 

das unidades de significância que, nesse momento, necessitam estar mais delimitadas a 

responderem ao objetivo do estudo. Dessa forma, as cores representam as unidades de 

significância com as palavras-chave às quais pertencem.  Finalmente, deste último, foi gerado 

o Quadro 3: Eixos Temáticos (Ver apêndice E), o qual apresenta uma delimitação sensível dos 

eixos do quadro 2 (Ver apêndice D). A criação do quadro 3 permite visualizar os eixos 

temáticos, o que foi possível porque este estudo não se delimitou à categorização. 

Nesses quadros, como sugere Gaskell (2007), encontram-se a condensação das 

entrevistas, os temas mais importantes e a seleção de palavras-chave. Esse tipo de análise 

proporciona que os dados sejam vistos pela frequência com que aparecem nas entrevistas, 

fazendo-se, nesse processo, uma releitura das entrevistas, o que contribui para achados de 

temas em comum entre as falas dos entrevistados. (GASKELL, 2007). Os quadros, assim, 

foram de grande valia para organizar os dados. 
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4 O QUE AS CRIANÇAS DIZEM SOBRE A FISIOTERAPIA?  

 

Os dados foram interpretados, discutidos e apresentados a partir de eixos de unidades 

de significância (Ver Quadro 2, Apêndice D) que passaram a ser temáticos (Ver Quadro 3, 

Apêndice E). Eles foram originados de todo o processo interpretativo discursivo dos pontos 

de vista das crianças em relação à fisioterapia. Os temas apresentados serão tratados como 

eixos temáticos, a saber:  

 

 A doença. 

 A Fisioterapia. 

 É fisioterapia ou momento de brincar?  

As crianças foram identificadas com nomes fictícios de sua escolha: Lula Molusco, 

Maria Cecília, Pucca, Isa TKM, Bob Esponja, Relâmpago e Russel. Suas falas aparecerão em 

destaque (negrito) e itálico na discussão dos resultados. 

A descrição dos casos não se utilizará de uma avaliação fisioterapêutica, que descreve 

a história de vida atual e pregressa com base em prontuários e na conversa com os pais. Será 

relatada sim um pouco das peculiaridades de cada uma das crianças, o que elas contaram e 

proporcionaram ser observado.  

 

4.1 AS CRIANÇAS: SEUS PERFIS, SEUS OLHARES 

 

LULA MOLUSCO                                                                                                  

 

Lula Molusco, um menino de sete anos de idade, frequenta a escola e adora correr com 

o andador. Ele tem prazer em cada movimento que realiza, é tomado de uma força de vontade 

e esperança emocionante, esperança vista em seus olhos, seus gestos e em suas falas de 

tamanho entusiasmo.  

Em casa adora correr de andador atrás do irmão, ao qual se compara, imita e tem 

admiração. Ele não se vê diferente e tem o irmão como um amigo. Já na escola, adora 

encontrar os amigos e fazer novas amizades e relatou não ter nenhuma dificuldade.  
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Durante a entrevista ele sorria muito, olhava para seu pai, que por sinal era muito 

atencioso. Pode-se perceber que, por trás desse menino, existe também uma grande família, 

uma família que o inclui e o incentiva.  

Lula Molusco estava ansioso para ir fazer hidroterapia, disse que não poderia se 

atrasar! Ele é bem detalhista, ele conversou com muita propriedade sobre seu tratamento e 

contou que faz fisioterapia desde os seis meses de idade, ele possui diagnóstico clínico de 

Paralisia Cerebral, tetraplegia e faz uso de cadeira de rodas. 

 

MARIA CECÍLIA                                                                                                    

 

 

Maria Cecília é uma menina de oito anos, um pouco tímida, mas que durante a 

entrevista foi sorrindo e contando sua trajetória. Estava de aniversário no dia da entrevista, e, 

contente, contou-me que trouxera um bolo para comemorar. Disse que gosta muito de ir à 

escola. Ela possui uma distrofia muscular inespecífica, a qual, desde os oito meses de idade, 

está sendo investigada, pois começou a acarretar transtornos motores, o que lhe comprometeu 

a marcha. Ela faz fisioterapia há três anos, atualmente não deambula e faz uso de cadeira de 

rodas.  

 

PUCCA                                                                                                                    

 

 

 Pucca também tem oito anos de idade, frequenta a escola desde os dois anos, e é 

considerada a mais famosa da escola, conforme ela mesma se descreve. Acompanha os 

colegas nas atividades, tem muitos amigos e fez questão de dizer que já está lendo. Como é 

boa de conversa, ela falou de tudo um pouco, e contou que onde está fazendo fisioterapia não 

é somente ela que é assim, e que está vendo como as outras crianças estão melhorando, e ela 

também quer melhorar.  

Em alguns momentos, ela olhava para a mãe antes de fazer seus comentários e dar 

suas respostas, parecia que ela tinha medo de falar algo que pudesse comprometê-la de 

frequentar a fisioterapia na instituição. Para ela é uma vitória conseguir fazer fisioterapia 

juntamente com crianças iguais a ela, o que não era possível na instituição onde fazia 

anteriormente.  
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Pucca possui diagnóstico de Mielomeningocele e contou que tem uma válvula na 

cabeça devido à hidrocefalia. Ela fala com tamanha propriedade sobre sua doença, mas 

apresenta um pouco de dificuldade em articular as palavras, mas foi possível compreender o 

que ela tinha a dizer. Pucca também faz uso de cadeira de rodas. 

 

BOB ESPONJA                                                                                                   

 

 

É a vez de Bob Esponja.  Ele tem sete anos, em casa faz fisioterapia, contou que a mãe 

lhe ajuda a fazer os exercícios, os quais ele descreve com tamanho entusiasmo. Também 

muito inteligente, durante alguns momentos da entrevista, fez perguntas e até contou piadas. 

Sim, ele é muito extrovertido e detalhista em suas descrições quanto ao seu tratamento. 

Bob Esponja, como outra criança deste estudo, tem diagnóstico de Paralisia Cerebral, 

o que lhe comprometeu a marcha. Mas, atualmente, deambula, com dificuldades, devido à 

deformidade presente no pé esquerdo, o que lhe acarreta a diminuição do equilíbrio.  

   

ISA TKM                                                                                                             

 

 

Isa TKM, a menina sensível, meiga, de seis anos de idade, que estava hospitalizada 

devido ao Derrame Pleural, possui Asma e estava com dreno torácico. Em uma visita prévia à 

entrevista, conversou-se com ela, pois ela estava chorando e triste. Ela escreveu seu nome no 

diário de campo e a entrevista foi agendada para outro dia. 

No dia da entrevista, então mais calma, com alguns brinquedos no leito, ela quis 

brincar. Ao término da entrevista, pode-se perceber o quanto ela gostou de conversar, pois ela 

se despediu com um lindo sorriso. Era do conhecimento que a entrevista acabaria sendo 

também um momento de brincar, conversar, e sorrir muito, em alguns momentos, leituras e 

conversas sobre a vida foram feitas. 

A entrevista com Isa TKM foi um pouco diferente das outras, pois ela não quis sair do 

leito, pois sempre a vontade das crianças foi respeitada. 

Isa TKM também vai à escola, e disse que estava com saudades das amigas e de 

brincar em casa. Acalentada pela mãe, parecia uma menina muito frágil, mas que foi 

revelando-se ser muito forte. Mostrou o dreno torácico, e explicou que não aguentava mais ir 
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e vir ao hospital, também, pode-se observar que ela estava com dor na região do dreno e via-

se em sua face tamanha fragilidade. 

 

RELÂMPAGO                                                                             

 

Relâmpago tem oito anos de idade, é um menino que nos primeiros dias não quis 

conversar, mas depois do segundo dia de visita, foi possível andar pelo corredor em sua 

companhia. Sentados em um ambiente reservado para os estagiários, onde há uma mesa e 

cadeiras, ficou-se durante um tempo desenhando, pintando e conversando. Relâmpago 

mostrou que havia sido puncionado, levantou a camiseta e mostrou o curativo. Durante a 

presença do avô ou da mãe, Relâmpago conversava pouco, mas aos poucos quando viu que 

seu avô e sua mãe agradavam-se daquele momento, ele foi participando mais.  

Ele falou muito da bicicleta do avô, e era esta bicicleta o que mais lhe instigava para 

voltar o quanto antes para casa. Relâmpago foi internado com Pneumonia e Derrame Pleural, 

ele tem Asma e desde o nascimento sofre as consequências da doença, como frequentes 

internações. 

 

RUSSEL                                                                                                             

 

Russel, aos oito anos de idade, possui problemas pulmonares crônicos, que estavam 

sob investigação médica, sendo ele internado também devido à Pneumonia. Russel estava 

agitado, por isso a conversa com ele foi transferida para o outro dia.  

No dia seguinte, ele se encontrava sentado no leito, assistindo à televisão. Não queria 

conversar, mas quando lhe foi mostrado as canetas e o livro de colorir, ele se agradou e quis 

conversar, aliás, foi ele quem iniciou a conversa com perguntas pessoais. Foi-lhe explicado 

que a conversa com ele era devido ao fato de a pesquisadora estar interessada nas crianças que 

estão doentes no hospital e que queria saber o que elas tinham para falar sobre os dias que 

passam hospitalizadas. Foi sugerido que ele escolhesse, assim como as demais crianças, o 

nome que gostaria de ter neste estudo. Ele disse que no último final de semana havia assistido 

a um filme, o qual tinha um menino que ele gostou muito, então quis ser chamado de Russel 

(menino do filme UP- Altas aventuras).  

Conversar com essas crianças possibilitou ver quão interessantes são suas falas e seus 

pensamentos, e que a compreensão sobre seu presente em criança é maior do que se poderia 

imaginar. Aproveita-se para socializar a alegria causada por ter conhecido essas pessoas tão 
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envolventes, essas crianças iguais a todas as outras: sensíveis, otimistas, fortes, sorridentes, 

que falam de suas vidas, que vão à escola, que brincam e querem melhorar. 

Na seção a seguir, serão apresentados os eixos temáticos que abordam e discutem a 

fisioterapia durante a infância dessas crianças com doenças crônicas, questionando-se sobre o 

que elas dizem sobre a fisioterapia. 

 

4.2 A DOENÇA: O PROBLEMA, A MELHORA E A TRAJETÓRIA IMPOSTA 

 
Eu tenho mielgocele e hidro. Hidro o que mãe? 

Pucca, 8 anos. 
 

 

O eixo doença apresenta três pontos que chamam atenção: o problema, a melhora e a 

trajetória imposta. Nas entrevistas realizadas, a primeira pergunta feita foi referente ao motivo 

de as crianças fazerem fisioterapia; elas deram explicações e demonstraram conhecimento 

quanto à doença. Isso demonstrou a identificação da criança quanto a esses três pontos 

mencionados. Isa TKM referiu-se à doença em sua complexidade ao dizer:  

 

- Por causa do problema do pulmão. (Isa TKM). 

 

Assim como fez Pucca:  

 

- Eu tenho mielgocele e hidro. Tem uma coisa que colocaram dentro da 

minha cabeça. (Pucca). 

 

Ela quis dizer que tem Mielomeningocele e Hidrocefalia, pois, em uma conversa 

informal, Pucca falou sobre uma válvula que possui na cabeça devido à doença que chama de 

hidro. 

Segundo Araújo et al. (2010, p. 427): “A formulação de questões veiculadas à doença 

permite a compreensão das significações que a criança atribui a essa vivência”, portanto o 

entendimento da doença faz-se de acordo com a capacidade de compreensão da criança em 

relação ao tempo que está doente e/ou deficiente, e o quanto de conhecimento prévio ela tem a 

respeito, sendo este advindo de explicações dadas pelos pais ou pela equipe multiprofissional, 

podendo ser fruto de recordações de conversas entre adultos. Todo o conhecimento acerca da 

doença sugere ser adquirido na trajetória imposta por ela, o que se percebe na fala de Bob 

Esponja, quando fala desta trajetória:  
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- Porque... o meu pé né. Quando eu era pequeno, meio né, daí meu pai 

disse que eu nasci com uma lesão, daí meu pé tá meio torto, daí eu fiz 

cirurgia, daí ele tá menos torto. (Bob Esponja). 

 

Russel também conta:  

 

- Quando que eu era pequeno sabe... Daí eu cresci... e eu tenho ainda. 

(Russel). 

 

 O estudo de Araújo et al. (2010) defende, também, que a maneira como a criança 

narra sua história e contextualiza sua vida é resultado de suas recordações de acontecimentos 

passados, de representações presentes e futuras. 

Esse conhecimento por parte da criança em relação à doença parece ser muito 

importante quando são considerados compreensíveis e dentre conformidades que não venham 

trazer consequências negativas para ela, como preocupações de que podem permanecer 

doentes para sempre ou que nunca serão “normais”, pois acredita-se que as crianças não 

deveriam ter esse tipo de preocupação durante a infância. Nesta pesquisa, observa-se que as 

crianças são capazes de compreender sua doença para que possam saber o que precisam 

melhorar, e, assim, elas podem contribuir para esta melhora.  

Ressalta-se que sempre é bem vindo o respaldo acerca do que elas necessitam saber e 

o que esta informação pode vir a contribuir com seu tratamento, pois quando são esclarecidas 

as dúvidas, ou lhe são fornecidas informações a respeito de sua saúde, isso parece humanizar, 

salientar uma abordagem integralizada, pois a criança passa a compreender o que acontece 

com ela, com seu corpo, e isso sugere conviver melhor com a doença e suas deficiências, 

almejando melhorar, e, quem sabe, colaborar mais com o tratamento.  

Castro e Piccinini (2002) citam o estudo de Goldman e seus colaboradores sobre a 

representação da doença em crianças saudáveis entre 4 e 6 anos. Os autores detectaram que as 

crianças percebiam a doença como algo externo, não compreendiam a enfermidade e 

acreditavam que iriam auto curar-se em um curto período de tempo. Já as crianças desta 

pesquisa não se preocupam com o tempo, com a cronicidade da doença, mas sim pensam em 

melhorar, e se para melhorar cada vez mais elas precisam fazer fisioterapia por tempo 

indeterminado, isso parece não ser algo tão preocupante, sendo percebido como uma 

expectativa pela melhora, para ir de alcance aos seus objetivos, como se pode perceber nesta 

fala de Maria Cecília:  
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- Porque daí eu tô melhorando cada vez que eu venho mais ainda, eu vou 

melhorando mais. (Maria Cecília). 

 

Maria Cecília percebe que a fisioterapia “ajuda melhora”. Bob Esponja diz que quer 

“melhorar mais”. Essas crianças demonstram comprometimento com sua saúde e com a 

fisioterapia, podendo esse comprometimento, talvez, ser mais explorado pelos fisioterapeutas, 

pois as crianças dizem que querem melhorar e quando percebem o que já melhoraram, 

demonstram entusiasmo e esperança. 

A criança hospitalizada vive em outro contexto, ela torna-se mais sensível e parece 

sofrer mais, devido às condições que lhe acercam, pois esta pesquisa identificou que as 

crianças hospitalizadas referem-se a dor e dificuldade para respirar, dando a entender esse 

sofrimento, demonstrado nestas falas: 

 

- Por que eu canso pra respira. (Relâmpago).  

- Eu tava com dor e tosse. Aqui atrais, quando eu respirava. (Russel). 

- Por causa dessa man... Essa mangueira...Tirando sujeira do pulmão... 

Caca.... A dor na minha mão... A dor no pulmão.... Quando pedem pra 

tossi dói....Tinha uma coisa bem apertado (soro). (Isa TKM - estava com 

dreno torácico e levantou o lençol para mostrar). 

 

 

 Essas crianças não fazem a fisioterapia e voltam para suas casas imediatamente, mas 

sim passam dias no hospital em meio a vários procedimentos e profissionais que as 

manipulam diariamente. Percebe-se quão sensível e exposta ao sofrimento está a criança, pois, 

não se pode esquecer que, geralmente, o que é o caso das crianças deste estudo, esta não é a 

primeira hospitalização do ano, sem falar na rotina de exames complementares as quais elas 

são submetidas. A fisioterapia visa sua melhora e essencialmente colabora para sua alta, pois 

Isa TKM quer “ficar melhor”. Relâmpago complementa:  

 

- Preciso melhora né... A fisio limpa o pulmão pra não piora né. 

(Relâmpago). 

 

E Russel afirma:  

 

- Mais agora passo... Sim, eu faço tudo de fica bom. (Russel). 

 

Argumenta-se aqui que talvez seja interessante os fisioterapeutas refletirem mais sobre 

maneiras de tornar esta estadia menos sofrida, já que as crianças sabem que precisam fazer 

fisioterapia para melhorar. Parece, então, que não é a terapia por si só que demanda 

estratégias convincentes, portanto sugere-se um olhar mais sob esta ótica de integralidade nos 
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atendimentos dessas crianças, pensando, também, nos estágios supervisionados nos hospitais 

e nas clínicas, humanizando a relação entre estagiário e criança, pois, em se tratando de 

criança, faz-se mais coerente que se tenha conta de que aquela criança deveria estar 

brincando, indo à escola, estar na companhia da família ou em casa. Pensar a respeito disso é 

ter em mente a qualidade de vida infantil, que se traduz não apenas na ausência da doença, 

mas também em viver a infância.  

Este eixo revelou ser indispensável aos fisioterapeutas: ouvir, acreditar e considerar as 

queixas das crianças em relação ao seu estado de saúde; visto que a criança guarda para si 

muitos pensamentos a serem expressos. Para que se compreenda suas palavras, há de se 

compreender, também, os seus pensamentos. (VIGOTSKY, 2007
7
). As falas das crianças 

precisam ser norteadoras das ações de cuidados, bem como de novas estratégias a serem 

utilizadas pelos profissionais. (ARAÚJO et al., 2010). Schmitt (2011) considera a necessidade 

de incluir o significado social que cada um ocupa em determinado contexto, sendo de suma 

importância compreender, também, em que espaço e tempo a criança encontra-se com suas 

determinações, suas ações e suas iniciativas nessa relação profissional e paciente. 

As crianças que têm sua infância comprometida pela doença possuem, muitas vezes, 

capacidade para lidar, superar, aprender com as adversidades inevitáveis da vida (ARANHA 

et al., 2000), pois a criança é capaz de ser resiliente perante a doença, as dificuldades e as 

limitações impostas por seu problema, passando a conviver com a rotina do tratamento. 

Araújo et al. (2010) identificou em sua pesquisa, quando entrevistou crianças com doenças 

crônicas, que elas definem a condição crônica como ruim. 

Já, nesta pesquisa, as crianças possuem a doença crônica desde o nascimento:  

 

- Por causa de que eu nasci com isso. (Relâmpago).  

 

Nessa fala, não parece que a criança convive com a doença e sim vive com ela. Isso, 

talvez, por acreditarem que irão a cada dia vencer os obstáculos que a doença impõe em suas 

vidas e que irão melhorar. Elas não falam que irão ficar curados, mas que irão melhorar ou já 

estão melhorando, pois parece que sabem que não é normal ter uma doença que não tem cura, 

mas aprendem a cada dia viver com ela, e a fisioterapia faz parte de sua vida, faz parte dessa 

contínua batalha para ficar melhor e as crianças a veem como uma aliada, mas não para toda a 

vida, segundo Bob Esponja:  

                                                 
7
 Este ensaio foi escrito em 1934. 
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- Não. Até melhora mais né. (Bob Esponja). 

 

E Lula Molusco:  

 
- Sempre, sempre não né. Uma hora eu vou te que sai né.  

(Lula Molusco, sorrindo). 

 

Isso vem demonstrar a importância que a fisioterapia tem para essas crianças, pois 

confiam e acreditam nela, a ponto de afirmar que irão um dia melhorar, e, assim, não 

necessitarão dela para sempre, pois com a fisioterapia alcançarão seus objetivos, o que reforça 

a confiança que elas possuem quanto à eficácia da terapia. 

A equipe de saúde deve primar por minimizar o sofrimento da criança, promovendo-

lhe saúde, devendo priorizar o envolvimento da criança no processo de institucionalização. 

(CHAVES; MOTA, 2009). Quando a criança está envolvida, percebe que seus pontos de vista 

estão sendo valorizados, sente-se respeitada e segura, podendo colaborar para torná-la mais 

engajada nessa batalha, e, assim, ela passa a cultivar a esperança e a vontade de melhorar, 

aderindo mais ao tratamento. Ela pode vir a perceber que, se está envolvida e compreende o 

que acontece com sua saúde, possui certo controle da situação a qual lhe diz respeito, e 

poderia, quem sabe, policiar-se quanto a suas reações e justificar suas negações. 

As crianças participantes desta pesquisa são otimistas e não pensam em desistir da 

fisioterapia e querem alcançar a melhora. Lula Molusco fez questão de responder com 

tamanho entusiasmo sobre essa questão:  

 

- [...] com andador eu ando já... até corro com o andador. (Lula Molusco). 

 

Maria Cecília e Bob Esponja dizem:  

 
- cada vez que eu venho mais, vou melhorando mais. (Maria Cecília). 

- Ele ficava mais pra dentro, assim. (Bob Esponja referindo-se ao pé). 

 

 

Percebe-se que o conhecimento de si mesmas e suas capacidades de compreensão 

acerca dos acontecimentos que sucedem após o aparecimento da doença, é resultado do tempo 

de convivência com ela, do tempo de diagnóstico e das experiências que essas crianças vivem 

em decorrência da doença. (ARAÚJO et al., 2010). Isa TKM e Pucca falaram que 

melhoraram um pouco, o que faz perceber que a criança é capaz de identificar se está 

melhorando e se a fisioterapia está lhe proporcionando melhora. Pois, no momento que ela 

percebe que a fisioterapia está lhe proporcionando viver coisas que antes ficava mais difícil, 
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ou que nunca pensou em fazer, a fisioterapia pode passar a ser mais importante para alcançar 

os objetivos de suas vidas. Assim, a criança passa, talvez, a fazer questão de estar na 

fisioterapia, de fazer os exercícios, de aprendê-los e de dar continuidade para fazer em casa, e, 

quem sabe, surge mais esperança, mais vontade de vencer as batalhas impostas pela doença e 

pela deficiência. 

Esta pesquisa vem também contrariar um pouco a afirmativa de Aranha (2000) de que 

a doença na infância é vista como uma experiência muito negativa que, infelizmente, não se 

consegue apagar da memória da criança para sua melhor evolução durante o tratamento. Isso 

se deve, talvez, ao fato de a homogeneidade e categorização que, muitas vezes, se faz dessas 

crianças, visto que, conforme esta pesquisa, estas relatam seus anseios e proclamam por suas 

vontades, pois são pessoas singulares.  

Este eixo, a doença, vem demonstrar que as crianças relacionam a doença ao problema 

e à melhora, isso traduzido pela trajetória que a doença impõe em suas vidas. São possuidoras 

de conhecimento acerca de sua doença e de sua deficiência com tamanha propriedade. Trazem 

a doença como a geradora da hospitalização e do motivo de estarem realizando a fisioterapia, 

sendo a fisioterapia parte do contexto da melhora de saúde, da deficiência.   

Essas crianças conseguem, portanto, ver a melhora diante da doença, fazendo 

prevalecer a positividade e a esperança. Isso transcende o ambiente. No caso do centro de 

fisioterapia, este passa a ser visto como um lugar onde se procura condições melhores para 

viver a tão almejada melhora. Fujisawa (2003) aponta que o ambiente em que é realizada a 

fisioterapia deve ser rico e favorável para a sua recuperação, e que este não deve somente 

contribuir para a recuperação motora da criança, mas também deve visar o desenvolvimento 

integral da criança.  

A criança portadora de paralisia cerebral, por exemplo, vivencia pouco as experiências 

necessárias para o seu desenvolvimento sensório-motor, pois a lesão interfere nesse 

desenvolvimento (LORENZINI, 2002). A autora afirma que esse atraso é reforçado por 

fatores ambientais e culturais. Isso demonstra a importância do fisioterapeuta conhecer 

aspectos da infância das crianças, pois estas, além de estarem com seu desenvolvimento 

sensório-motor prejudicado, têm sua infância comprometida por esse atraso. Como essas 

crianças reagem pouco aos estímulos do ambiente, sua reação, quando ocorre, faz-se de 

maneira demorada, necessitando, assim, de toda uma atenção especial e de trabalho contínuo 

para que seja proveitosa. 

Deve-se perceber o quão importante é a revelação de Pucca para a fisioterapia. Ela, em 

conversa informal, diz que, na instituição em que se encontra, pode conversar e ver outras 
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crianças com o mesmo problema, e que se elas conseguiram melhorar, ela também pretende 

conseguir esse feito. Dessa maneira, a criança demonstra-se motivada e esperançosa, sendo a 

fisioterapia também reconhecida como responsável por sua melhora, possibilitando esse 

emponderamento. A criança percebe em si e nos seus pares a capacidade para alcançar seus 

objetivos para a qualidade de vida infantil, constituídos, também, na fisioterapia. 

 

 

4.3 A FISIOTERAPIA: OBJETIVOS, O QUE FAZ, AS DIFICULDADES, GOSTAR E 

NÃO GOSTAR DA FISIOTERAPIA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Porque na fisioterapia isso ajuda melhora.  

Maria Cecília, 8 anos.   

 

Este eixo, a fisioterapia, traz cinco pontos pertinentes, dentre eles os objetivos das 

crianças com a fisioterapia, momento em que se obteve declarações surpreendentes, pois 

quando falavam do porquê de estarem fazendo fisioterapia, percebia-se que seus objetivos 

derivavam da relação que fazem entre as suas dificuldades impostas pela doença, suas queixas 

e seus desejos, e objetivavam melhorar, tendo em vista prevenirem-se de perturbações futuras. 

Ou seja, o motivo de estarem fazendo fisioterapia descreve as consequências da doença e 

esclarece seus objetivos, como se percebe nas falas de Maria Cecília e Pucca a seguir cujo 

objetivo em comum é andar:  

 

- pra mim não... encaranga de vez...Anda..(Maria Cecília). 

- Pra anda né mãe, pra anda. (Pucca). 

 

Bob Esponja quer que o “pé se indireite". E Lula Molusco, define seus objetivos:  

 

- aí eu comecei a fazer tratamento, pra abrir a perna, não cruza as perna. 

(Lula Molusco). 

 

E acrescenta:  

 
- a única coisa que eu quero fazer, que eu não... que eu não consegui até 

agora é andar sem andador, e correr atrás do meu irmão. (Lula Molusco, 

sorrindo). 

 

Relâmpago diz:  

- [...] pra não cansa de respira. (Relâmpago). 
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Já Russel quer “ir para casa”, mas antes quer “ficar melhor”, assim como todas as 

crianças, visto que ficar melhor é um objetivo que essas crianças têm em comum. Os 

fisioterapeutas estariam reabilitando com a criança, e não apenas a criança? Estariam atentos 

ao que ela também almeja naquele momento, no seu presente em criança? O fisioterapeuta, 

quando atento à percepção de melhora referida pela criança, pode usar dessa observação para 

elucidação de dúvidas quanto às condutas realizadas com o paciente pediátrico. Seria 

interessante o fisioterapeuta consultar, dialogar, incluir a criança no tratamento. Isso talvez 

favoreceria diagnosticar o que está ocasionando a pouca melhora, a fim de melhorar seu 

prognóstico. 

Geralmente, na fisioterapia, principalmente na avaliação fisioterapêutica, e durante o 

tratamento, questiona-se os pais quanto aos anseios, as dificuldades e os desejos de seus 

filhos, no entanto, neste estudo, evidenciou-se que se pode perguntar diretamente para as 

crianças. Para isso, necessita-se articular os diferentes saberes sobre a criança e a infância 

com o tratamento, para então contemplar um atendimento sob a ótica da integralidade, mais 

humanizado, em que ouvir a criança proporcione identificar suas maiores necessidades, 

cultivando essa propriedade que as crianças apresentam em falar sobre a fisioterapia, o que 

vai ao encontro de uma maior interação da criança com o tratamento e contribui para com a 

relação fisioterapeuta e criança. Fujisawa (2003, p. 106) afirma que: “A formação do vínculo 

da criança com o adulto é facilitada por meio dos jogos e das brincadeiras, porém essa 

interação ocorre de forma gradativa”.  

A falta de interação entre o fisioterapeuta e a criança pode levar a falta de colaboração 

ou do consentimento desta na realização das condutas fisioterapêuticas. (FUJISAWA; 

MANZINI, 2010). O momento da avaliação pode ser um dos primeiros passos para o vínculo, 

assim como o acolhimento que a criança recebe na clínica, no hospital, na primeira sessão de 

fisioterapia. Esse acolhimento, e o vínculo quando estabelecido, pode contribuir para uma 

maior interação da criança com o tratamento e vir a colaborar com essa relação. Nesse 

contexto, a utilização de jogos e de brincadeiras na avaliação tem como finalidade distrair a 

criança e ampliar seu potencial a ponto de a criança demonstrar suas habilidades e suas 

dificuldades. (FUJISAWA; MANZINI, 2010). A criança brinca e ao mesmo tempo pode 

esquecer-se de que está sendo avaliada, não presta atenção somente no fisioterapeuta e volta 

esta atenção para o brinquedo e/ou jogo, facilitando, assim, a observação e o manuseio do 

fisioterapeuta, bem como contribui no momento dos testes. Deve-se ressaltar que a ausência 

de interação dificulta o contato físico entre o fisioterapeuta e a criança, pois impossibilita que 
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a criança exponha suas funções motoras e habilidades, e, consequentemente, isso interfere na 

realização dos testes e demais condutas fisioterapêuticas. (FUJISAWA; MANZINI, 2010). 

Quando questionadas sobre o que fazem na fisioterapia, os pontos de vista das crianças 

do centro de fisioterapia traduzem a fisioterapia em exercícios, hidroterapia e materiais, a 

saber: quadrado, boia, argola e espaldar. Elas descrevem os exercícios para as pernas como 

rolar o pé, empurrar o quadrado, buscar e jogar argola, chutar com o calcanhar, pedalar, andar 

na piscina e alongamentos. Alguns destes estão compreendidos nas falas a seguir:  

 

- Hidroterapia, fisioterapia não. Quando é segunda-feira a gente só faz 

exercícios.  (Bob Esponja). 

 

Maria Cecília diz que na fisioterapia faz “exercícios” e Lula Molusco complementa:  

 

- Exercício pra perna... Isso, pra alonga o músculo (sorriu). Daí depois eu 

tenho hidro também, é... exercício na água. (Lula Molusco). 

 

Já Pucca descreve:  

 

- exercício pra perna, andando na piscina, empurrando as coisa, empurra 

o quadrado, faço de rola o pé. (Pucca). 

 

No hospital, as crianças descrevem que a fisioterapia é constituída de condutas 

respiratórias, o que se percebe nas falas de Relâmpago e Russel:  

 

- A fisio balança o meu peito...pede pra tossi. A gente caminha. 

(Relâmpago). 

- Eu faço fisio né. A...eu tussu, eu faço de subi a bolinha. (Russel). 

 

Isa TKM conta que durante a fisioterapia faz massagem.  

 

- Eles me apertam... Eles pedem pra tossir e sai a sujera. (Isa TKM). 

 

Portanto, as condutas realizadas no hospital mencionadas pelas crianças são as 

condutas fisioterapêuticas essenciais e prioritárias para a higiene brônquica, as quais 

melhoram o desconforto respiratório dessas crianças, sendo os materiais citados por elas, 

provavelmente, o Oscilador Oral de Alta Frequência e o Incentivador Inspiratório, devido às 

características mencionadas.  
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Isa TKM quando fala que eles a apertam, logo fala que sai a sujeira. Sabendo que a 

terapêutica requer a mobilização do tórax para que se modifiquem as propriedades do muco e, 

assim, a criança expectore, é comum que se aplique esse tipo de manobra na prática da 

fisioterapia hospitalar - tossir efetiva a higiene brônquica. Porém, para a criança, essa 

manobra pode parecer muito abrupta, pois, posteriormente, Isa TKM afirma: 

 

- ...parece que o osso está saindo do lugar. (Isa TKM). 

 

Logo, isso reforça, talvez, a necessidade de mais diálogo com a criança que está 

hospitalizada. Por ser uma manobra mais íngreme, requer, possivelmente, que sejam 

fornecidas informações sobre o que a criança irá sentir, e antes de realizá-la o fisioterapeuta 

poderia optar pelo consentimento da criança, fazendo, também, mais uso da terapia lúdica 

como uma aliada da terapia e um motivador da alegria nesse período de internação.  

A hospitalização é uma situação geradora de estresse para a criança, não somente 

devido ao tratamento, mas também pensando no ambiente ao qual ela está inserida, que é 

restritivo e diferente de seu universo habitual. As atividades lúdicas têm demonstrado 

cientificamente seus benefícios físicos e emocionais, favorecendo o tratamento de crianças 

hospitalizadas, pois o brincar além de trazer alegria para essas crianças, tem se demonstrado 

um instrumento facilitador do tratamento. (MUSSA; MALERBI, 2008). 

Nessa perspectiva, o fisioterapeuta que utiliza a terapia lúdica no hospital, está mais 

propício ao vínculo, o que pode ser percebido na fala de Relâmpago (o qual estava 

hospitalizado) que, quando questionado se gosta de fazer fisioterapia, respondeu:  

 

- Sim. Eles fazem coisa pra eu ri.  (Relâmpago).  

 

Isso faz compreender o quanto à fisioterapia em que a criança sorri e brinca parece ser 

importante para a relação fisioterapeuta e criança no hospital, já que nesse local é mais difícil 

de obter vínculo com a criança, pois vincular-se requer maior contato, mais tempo com ela, o 

que é complicado nesse ambiente, porque a demanda de atendimentos requer uma rotatividade 

maior do fisioterapeuta, e o tempo que ele tem com a criança, muitas vezes, compreende o 

tempo da terapia. No caso dos estágios supervisionados é comum que mais de um estagiário 

atenda a criança, e esse atendimento requer cautela e um planejamento quanto ao tempo, e 

uma decisão de quem aplicará a conduta. Sendo possível, acreditando que é comum, que 
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enquanto um estagiário aplica a conduta fisioterapêutica, o outro pode dedicar-se a distrair a 

criança, por meio da contação de história ou música - estratégias que podem ser utilizadas. 

Reforça-se, no entanto, que esse ato de distrair precisa ser planejado, considerando 

qual repertório lúdico será utilizado, compreendendo aspectos da infância, tais como 

brinquedos e brincadeiras; além de um diálogo voltado para o seu tempo em criança, em 

infância, que conduza a criança a dar sentido para aquele momento, e que ela possa 

compreender a conduta que está sendo aplicada, e que a fisioterapia só quer lhe fazer bem. 

Pois, neste estudo, a maioria das crianças vê a fisioterapia como parceira, e essa ótica 

contribui para a sua recuperação, pois proporciona a adesão da criança ao tratamento, visto 

que o consentimento parte dela nesse momento, e o fisioterapeuta passa a ser um parceiro, o 

que facilita e propicia o vínculo, humanizando, assim, o atendimento e essa relação.  

Essas pequenas atitudes que divertem, e que ao mesmo tempo dialogam, propiciam 

uma interação maior das crianças durante a fisioterapia, e humanizam o atendimento mesmo 

que o vínculo não esteja bem estabelecido. O acolhimento, a empatia, o diálogo e as 

brincadeiras podem fazer toda a diferença; o que se evidenciou nesta pesquisa, a qual 

identificou que as crianças destacaram estes momentos de contato e de brincadeiras, 

momentos que percebem o fisioterapeuta como um parceiro e a fisioterapia como uma aliada 

para sua melhora. Isso sugere que os momentos agradáveis, que geram boas recordações, 

sobressaem-se aos momentos que reforçam aspectos negativos, dentre eles: a hospitalização, a 

rotina imposta pela doença, as condutas fisioterapêuticas e os exercícios – os quais não são 

muito agradáveis no ponto de vista da criança -, a dor, o cansaço, dentre outras dificuldades 

impostas pela doença. 

 Considera-se, também, que os cursos de formação inicial em fisioterapia, poderiam 

investigar mais as inquietações dos acadêmicos, poderiam explorar mais essa abordagem 

humanizada que pensa na qualidade de vida infantil das crianças. Talvez o fisioterapeuta 

careça no que diz respeito à administração de um atendimento de pediatria, e pode estar 

enfrentando conflitos no que se refere a planejar um atendimento para essa população, pois, 

em sua formação inicial, ele talvez não tenha obtido conhecimento acerca da infância, e, 

assim, não compreende a sociologia da infância, a real importância do brincar na fisioterapia, 

e acaba deixando passar despercebidos os anseios, as dificuldades, as perspectivas, a interação 

e a motivação das crianças para com a fisioterapia, além de não as ver em sua singularidade, 

sem investigar o sucesso e o possível insucesso da fisioterapia partindo do ponto de vista da 

criança, porque, talvez, nunca parou para ouvi-las. Fujisawa (2003) fala dessa necessidade de 

conhecimento referente aos jogos e às brincadeiras na graduação, dizendo que terapia lúdica 
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“[...] deve ser iniciada nas disciplinas teóricas e teórico-práticas, que antecedem o estágio 

supervisionado, durante a formação acadêmica do fisioterapeuta”. 

 Isso suscita refletir sobre como conduzir uma prática pedagógica na sociedade 

contemporânea, que venha priorizar a “formação de sujeitos para o desenvolvimento 

autônomo, aberto e criativo” (GESSER, RANGHETTI, 2011b, p. 114) para que se supere a 

visão fragmentada e se propague uma educação integral e integradora de conhecimentos.  

Ao pensar no processo de humanização, percebe-se uma visão crítica e reflexiva sobre 

a Fisioterapia e a integralidade, o que sugere adaptações e desafios no caminho da construção 

da identidade desse profissional. Com a ampliação do campo de atuação, a Fisioterapia vive o 

crescimento acelerado de cursos de graduação, e, com isso, tem-se o aumento desses 

profissionais no mercado de trabalho sem essa visão mais integralizada e humanizada, pois 

estes não tiveram as vivências necessárias para a integrarem nessa abordagem mais ampliada 

de saúde, que exige um perfil mais humanista que tem como perspectiva melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. (BAENA; SOARES, 2011).  

Algumas instituições de ensino superior do sul do país já constituem no currículo a 

inserção dos acadêmicos em projetos de humanização e nas Unidades Básicas de Saúde, 

estimulando a atuação destes em uma ótica de integralidade. Tem-se expressivamente a 

produção de dissertações e teses que trabalham nessa abordagem, porém a divulgação em 

periódicos da área ainda é escassa, o que dificulta uma fundamentação que venha subsidiar 

esses desafios enfrentados pela profissão. (BAENA; SOARES, 2011). 

A cultura de pares é uma maneira de ver a criança integralmente e, talvez, venha 

contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida infantil, pois Pucca, quando fala 

da hidroterapia, descreve, também, com entusiasmo, que lá ela faz os exercícios com outras 

crianças, “como elas e até mais rápido”. Corsaro define cultura de pares como “um conjunto 

estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e 

compartilham em interação com pares”. (CORSARO, 2009, p. 32).  

Percebe-se que o tema pode ser visto, no caso das crianças deficientes, como essencial 

na fisioterapia, pois promove a socialização, como foi ressaltado por Pucca. A presença de 

outras crianças pode ser percebida como um facilitador para o tratamento e como uma 

maneira de incentivá-la e potencializá-la. O fisioterapeuta que propicia nas sessões a 

socialização das crianças, permitindo que elas se relacionem, conversando e observando umas 

as outras, faz com que se cultive essa cultura de pares através de ações coletivas, para assim ir 

ao encontro de novas abordagens para a fisioterapia pediátrica, e contra este viés 

individualista e tradicional. (CORSARO, 2009). 
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A hidroterapia parece favorecer essa cultura de pares entre as crianças desta pesquisa. 

Isso permitiu observar que as crianças na hidroterapia possuem mais interação umas com a 

outras, e sugere que na sala de fisioterapia isso também pode ser possível. Desde que aos 

olhos dos fisioterapeutas isso não passe despercebido, porque se a hidroterapia foi o recurso 

fisioterapêutico que mais destacou a terapia lúdica e demonstrou entusiasmo pelas crianças, 

este poderia fazer, assim, mais parte da fisioterapia em pediatria, logicamente se a clínica 

dispõe desse recurso. Caso não disponha, a sala de fisioterapia pode oportunizar esse contato 

no tatame, no espaldar, na distribuição de bolas suíças em sessões coletivas, e dentre outros 

equipamentos que permitem a presença de mais de uma criança. Acredita-se que essa sessão 

possa ser bem aceita, que gere motivação e que as crianças irão gostar. A reunião de crianças 

em um mesmo ambiente gera maior barulho e os ânimos alteram-se, mas quando o 

fisioterapeuta planeja e se porta como um mediador, essa sessão pode ser bem sucedida, assim 

como acontece nas sessões coletivas de idosos e de gestantes.  

Acredita-se, também, que conciliar as condutas fisioterapêuticas, agregando quando 

possível à hidroterapia, será de grande valia, pois ao dar a oportunidade de a criança sentir o 

prazer que a água fornece (relaxamento), mais a brincadeira, isso poderá tornar a fisioterapia 

um momento agradável, que vai além dos objetivos físicos, pois pode traduzir em harmonia 

entre corpo e mente. As crianças quando falam na hidroterapia demonstram-se interessadas 

pela fisioterapia, mais propícias ao vínculo com o fisioterapeuta do que as demais crianças. 

Assim, a hidroterapia revelou ser mais do que um recurso, revelou ser uma maneira de 

humanizar a relação entre fisioterapeuta e criança, pois na hidroterapia ela participa 

ativamente, brinca mais, integra-se e entrega-se à terapia, parecendo que ela vive mais 

intensamente esses momentos de fisioterapia do que as crianças que não fazem hidroterapia. 

Observa-se que os resultados da intervenção fisioterapêutica em crianças são 

influenciados pelo comprometimento apresentado e pelo método utilizado. (FUJISAWA, 

2003). Para que o fisioterapeuta também relacione as condutas fisioterapêuticas às 

necessidades que a criança deseja na infância, ele necessita despir-se de preconceitos e abrir-

se ao diálogo com a criança nas sessões de fisioterapia, procurando identificar os objetivos 

que a criança talvez possua.  

A criança que sente prazer ao ser estimulada torna-se mais motivada a repetir e 

aperfeiçoar suas ações. (OLIVEIRA et al., 2007). Pensando nas crianças deficientes, acredita-

se, também, que o ambiente é fundamental, sendo importante que ela o reconheça, já que ela 

tem essa necessidade de investigar onde está situada. Para isso, os instrumentos, tais como as 

formas sensório-motoras, imagens mentais ou palavras, são fundamentais. (KISHIMOTO, 
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2002). Isso remete a refletir sobre a importância da fisioterapia ser o maior tempo possível de 

responsabilidade do mesmo fisioterapeuta, pois no momento que há o vínculo entre ele e a 

criança, este não deveria ser interrompido, o que sugere que não se faça a troca de 

profissional, ou até mesmo de instituição, quando não há necessidade. A criança pode 

familiarizar-se com a fisioterapia, com aquele profissional e com aquela instituição, pois já 

reconhece o local, as pessoas, e até pode vir a olhar ao seu redor com mais otimismo.  

A criança necessita interagir com o ambiente e com a terapêutica, pois essa interação 

pode interferir no processo saúde e doença, e, para isso, a humanização deve ser prioridade 

nos serviços de pediatria. (GOMES; COLLET; REIS, 2011). Essas autoras perceberam que 

procedimentos desconfortáveis podem ser amenizados através da distração, pois a inquietação 

no momento da manipulação de cateter venoso pelo enfermeiro, por exemplo, foi deixada de 

lado, bem como a tolerância à sala de procedimentos, o que influencia diretamente na 

qualidade do serviço prestado. 

Se as crianças compreendem a importância do tratamento, porque não as emponderar 

mais? Solicitar mais sua participação e comprometimento com a terapia, ou seja, consigo 

mesmas? Pois elas relatam que a fisioterapia ajuda a melhorar, o que se percebe nas falas de 

Bob Esponja e Maria Cecília: 

 

- Lógico, se não vô piorando. (Bob Esponja). 

- Sim. Porque na fisioterapia isso ajuda melhora. (Maria Cecília). 
 

Lula Molusco e Relâmpago dizem: 

 

- Porque daí, também me, me... me ajuda a anda  né. (Lula Molusco). 

- Sim. Ajuda fica bom, pra pode i pra casa. (Relâmpago). 

 

Russel acha importante porque quer melhorar mais, e Pucca, porque a fisioterapia lhe 

ajuda a andar. Pode-se observar que a maioria das crianças relaciona a importância da 

fisioterapia, porque almejam a melhora, ou já a percebem. 

Segundo Burley, Davis e Watson (2005), deve-se parar de achar que as crianças com 

deficiência não possuem capacidade de ser atores sociais. Pensar dessa maneira é não querer 

humanizar a relação entre criança e fisioterapeuta, é desconsiderar a criança em sua 

singularidade, já que é preciso deixar de ter em vista somente sua doença, a qual não pode ser 

o que a difere das outras crianças, e sim sua singularidade é que a torna diferente aos olhos de 

quem humaniza. 
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Até que certo ponto as crianças gostam da fisioterapia? O que faz com que elas não 

gostem? Ao se obter respostas a essas questões, pode-se, então, mudar as estratégias, ou até 

mesmo recomeçar, conversando com a criança para que a fisioterapia seja apreciada por ela. 

Durante a entrevista, quando questionadas a respeito de gostar de fazer fisioterapia, as 

crianças gostam, mas Lula Molusco diz que gosta da psicologia:  

 

- Mas eu gosto mais de faze grupinho. (Lula Molusco, sorrindo). 

 

Ao preferir o “grupinho”, o grupo de psicologia, ele não estaria demonstrando esta 

preferência porque na fisioterapia, na maioria das vezes, ele não brinca e no grupinho, como 

ele mesmo diz “[...] no grupinho eu brinco toda hora!”?  O atendimento da psicologia, 

chamado de grupinho por Lula Molusco, foi citado com tamanho entusiasmo, que ele sorria 

constantemente quando se referia ao grupinho, pois lá a terapia lúdica faz parte do contexto 

do atendimento: 

 

 - [...] a gente brinca de um monte de coisa lá no grupinho! (Lula 

Molusco). 

 

As crianças do centro de fisioterapia possuem preferência pela hidroterapia como já 

mencionado anteriormente, o que remete que, talvez, essa preferência dê-se, também, porque 

na hidroterapia elas brinquem mais, e, assim, interagem mais com a terapia e com outras 

crianças. Elas não dizem que fazer fisioterapia é legal, mas falam que o fisioterapeuta é legal. 

Maria Cecilia diz:  

 

- Sim. Porque ele são bem legal.  A fisio me ajudo a melhora lá na escola... 

A me movimentar pra não ficar encarangada pra brinca. (Maria Cecília).  

 

O fisioterapeuta, quando é visto como um parceiro pela criança, faz com que ela goste 

da terapia, e quando há a terapia lúdica associada à sessão, esta é bem quista. Não é possível o 

fisioterapeuta brincar durante toda sessão, pois a terapia lúdica deve estar sempre vinculada 

aos objetivos estabelecidos, sendo este um recurso e atividade-meio. A atividade lúdica 

explorada na fisioterapia difere-se do brincar livre, pois demanda que ela esteja em 

consonância com os objetivos fisioterapêuticos. (FUJISAWA; MANZINI, 2010).  

O fisioterapeuta, no entanto, poderia utilizar-se mais do brincar terapêutico, e a criança 

talvez passasse a corresponder mais à terapia. Pensa-se que os exercícios possam trazer a 

fantasia e explorar mais a imaginação da criança, mas, para isso, precisa-se refletir sobre a 
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origem da escolha do repertório lúdico, sendo necessário planejamento e continuidade dessa 

atividade, para que não ocorra, talvez, só em momentos distintos como destaca esta pesquisa. 

A terapia lúdica poderia ter um alicerce teórico anterior à prática, partindo dos conhecimentos 

prévios dos acadêmicos, porém de uma maneira autônoma, mas com base em conhecimento 

teórico que abordasse os aspectos da infância, para, então, apropriarem-se com propriedade da 

atividade lúdica e, assim, melhor conduzi-la. 

A terapia lúdica na fisioterapia deveria vir associada aos exercícios de maneira a 

proporcionar uma terapia menos rotineira e monótona. Quando se atribui uma função, um 

objetivo terapêutico à brincadeira, isso pode motivar a criança para que ela participe mais do 

atendimento, o que torna a sessão mais dinâmica, podendo estimular sua adesão às atividades 

e motivando seu retorno nas próximas sessões de fisioterapia. 

O que se evidencia neste estudo sugere que pouco se utiliza a terapia lúdica nos 

atendimentos, e, quando utilizado, este fica emaranhado na subjetividade, ou seja, passa quase 

despercebido pela criança, ou apenas lembrado em determinados momentos. Isso denota que a 

terapia lúdica não faz parte da rotina da fisioterapia, sobressaindo-se, assim, os exercícios. As 

crianças expuseram suas necessidades, e, partindo destas, identifica-se que a atividade lúdica 

existe vinculada aos exercícios, mas é pouco explorada. Seria porque os fisioterapeutas e 

estagiários não a têm como parceira nas sessões de fisioterapia, ou porque não lhe são 

cobrados esses atributos na academia, e, assim, só a permitem em determinados momentos, e 

quando livres dos exercícios? Ou porque possuem pouco conhecimento acerca da terapia 

lúdica, o que é advindo de sua formação inicial que não lhe forneceu tal competência, e este 

não percebe que é possível a terapia lúdica ser uma maneira de associar o brincar à 

fisioterapia, compreendida como brincar terapêutico? Fujisawa e Manzini verificaram em seu 

estudo que 

 

[...] a prática da utilização de jogos e brincadeiras nos atendimentos de crianças, 

durante a formação acadêmica, é influenciada pela experiência obtida no estágio. Ou 

seja, a concepção e a prática do professor supervisor, relativo aos jogos e 

brincadeiras no atendimento de crianças, influenciam na utilização das atividades 

lúdicas. (FUJISAWA; MANZINI, 2010, p. 32).  

 

Sugere-se que o fisioterapeuta opte por um repertório lúdico mais expressivo e 

contínuo durante as sessões, e que as sessões não sejam voltadas somente para os exercícios 

propriamente ditos, e que a brincadeira não esteja somente incumbida em um momento 

distinto dessa sessão ou no final dela, o que é percebido no eixo temático apresentado na 

seção 4.4. 
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O fisioterapeuta tem a cada sessão o desafio de vincular-se à criança, ou continuar 

sendo bem quisto por ela, a fim de adentrar em seu mundo e observá-la, não só de fora para 

dentro, mas também o seu interior criança, o seu presente em criança. Mas, para isso, ele 

necessita de olhos sensíveis para compreendê-la como criança, como aquela que necessita de 

qualidade de vida infantil no presente, em sua contemporaneidade.  

Humanizar essa relação faz-se tão necessária quanto atingir os objetivos 

fisioterapêuticos. Relâmpago diz:  

 

- Preciso melhora né. A fisio limpa o pulmão pra não piora né. 

(Relâmpago). 

 

Já Isa TKM fala que:  

 

- Não. Eles me apertam, parece que o osso ta saindo do lugar. (Isa TKM). 

 

 Isa TKM parece não compreender porque a manobra do fisioterapeuta faz com que 

ela sinta este deslocamento da caixa torácica. Então, ouvir o que a criança sente, explicar o 

que ela irá sentir é humanizar o atendimento, é possibilitar que a criança dê sentido a 

terapêutica.  

Esse depoimento também sugere que a criança, quando muito fragilizada, qualquer 

manuseio remete-lhe incomodo, pois Isa TKM era a criança mais abatida das entrevistadas. 

Estava com dreno torácico, referia dor e estava bastante triste. Quando a criança está com esse 

tipo de dreno, a fisioterapia utiliza manobras geralmente de compressão e descompressão para 

auxiliar na drenagem do líquido que ocasionou o derrame pleural, e esse tipo de manobra 

pode parecer um desrespeito a sua dor naquele momento, quando não se esclarece, não se 

dialoga com ela quanto aos seus anseios, seus medos. Ressalta-se que elas demonstraram, por 

meio de suas falas, que compreendem porque fazem fisioterapia; sugere-se, assim, informá-

las quanto ao que estão sentindo, por que estão sentindo, o que está lhes acontecendo e qual 

procedimento será realizado, pois os resultados poderão ser de grande valia e as deixarão mais 

tranquilas. As crianças parecem necessitar de informações antes das condutas, no entanto, será 

que estamos lhes fornecendo a devida atenção quanto aos seus anseios e as avaliações do que 

lhes ocorre? 

Parece que a criança observa a conduta, e quando esta não lhe agrada, trazendo 

desconforto e angústia, ela não gosta da fisioterapia. Portanto, mesmo que se saiba que em 

determinados quadros clínicos exige-se que o fisioterapeuta aja de maneira a otimizar a sua 
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melhora e auxiliar a reversão desse quadro, e que isso seja indispensável, faz-se necessário 

refletir sobre a opinião da criança, para que ela possa compreender e facilitar, assim, o 

atendimento, o qual, muitas vezes, pode ser interrompido ou não tão efetivo porque a criança 

não colaborou.  Assim, compreende-se que Isa TKM entende que a fisioterapia ajuda a 

melhorar, e não fornece resistência à terapia, mas tem uma opinião e relata o que sente ao ser 

manuseada. Essas informações são de grande valia para que se reavalie as abordagens e as 

estratégias, fazendo com que se reflita sobre o quanto o diálogo se faz necessário, e que a 

terapia lúdica poderia, também, auxiliar nesse momento. 

A fisioterapia hospitalar pediátrica é baseada na prioridade que o tratamento requer, e 

o tempo da terapia é breve, o necessário para sua efetividade, já que as crianças, geralmente, 

ficam impacientes devido às técnicas. As técnicas priorizam o conforto respiratório, mas 

como explicar isso para as crianças? Sim, isso deveria ser explicado para elas e esclarecido 

com palavras que elas venham a compreender, pois este estudo identificou que as crianças são 

capazes de compreender a doença e o tratamento e estão interessadas em interagir e serem 

mais consultadas.  

Como estão estressadas desde o momento da chegada ao hospital e requerem cuidados 

paliativos de suma importância, nesse contexto, a fisioterapia precisa ir ao seu favor e 

humanizar esse momento. Uma maneira de humanizar a fisioterapia, que este estudo sugere, é 

conversar com as crianças. Conversar com a criança hospitalizada parece ser indispensável 

antes, durante e após a terapia; porém vincular leva tempo e requer visitas frequentes, 

portanto, no caso do atendimento em que hoje se atende à criança e amanhã ela já pode ter 

recebido alta é mais difícil.  

A fisioterapia deve ser realizada, mas será que em alguns minutos não é possível 

conversar com a criança, brincar um pouco ou até mesmo levar algo que possa tornar a 

fisioterapia mais agradável, ao invés de iniciar com uma mobilização repentina de seu corpo? 

As brincadeiras no ambiente hospitalar advindas da interação da criança com a equipe 

que compõem o corpo clínico, por intermédio de recursos lúdicos, promove melhor evolução 

clínica da criança, diminuem o estresse causado pela hospitalização e favorecem a aceitação 

de procedimentos clínicos realizados. (AZEVEDO et al., 2008). O brincar e o brinquedo, em 

uma enfermaria pediátrica, revestem a terapêutica. (CHAVES; MOTA, 2009). 

Os fisioterapeutas almejam vincular-se e caminham para a humanização, pois as 

crianças desta pesquisa dizem que gostam da fisioterapia e dos fisioterapeutas. Na fisioterapia 

hospitalar e ambulatorial, as crianças relatam simpatia e veem os fisioterapeutas como pessoas 
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“legais”, que as ajudam a melhorar, mesmo quando não simpatizam com a terapia. 

Relâmpago e Russel dizem:  

 

- O cachimbo eu gosto. A bolinha gira, gira...a gente sente. (Relâmpago). 

- Gosta, gosta eu gosto poco. Mas preciso né, eles são legal, dizem pra 

mim, que daí é pra mim fica bom. (Russel). 

 

Burly, Davis e Watson (2005), ao investigar sobre crianças deficientes, identificaram 

que crianças com experiência das mesmas instituições, as mesmas deficiências, os mesmos 

regimes de cuidados, o mesmo tipo de terapia, subscrevem diferentes valores ou reagem de 

formas diferentes às mesmas situações, pois são singulares.  Os autores concluíram que as 

crianças descobriram oportunidades de negociar as suas escolhas durante as interações com os 

adultos. 

O fisioterapeuta é o profissional que, além dos recursos físicos, tem como instrumento 

principal as mãos, as quais tocam o paciente, reabilitam, geram conforto e recuperação. Essas 

mesmas mãos que operam equipamentos modernos, são capazes de humanizar o atendimento, 

pois possibilitam o contato entre profissional e paciente. (SILVA; SILVEIRA, 2011).  

Os profissionais de saúde e cuidadores devem escutar atentamente, acreditar e 

considerar as queixas relatadas pelas crianças em relação à sua saúde, para que essas queixas 

sejam norteadoras das ações de cuidados, tanto no hospital quanto no domicílio. (ARAÚJO et 

al., 2010). 

Humanizar as relações sociais com a criança é propiciar melhor relação paciente e 

fisioterapeuta, sendo necessário compreender que a conduta fisioterapêutica deve propiciar o 

vínculo, o acolhimento e não excluir o paciente. A humanização tem como objetivo que os 

profissionais atuem sobre as relações eliminando a subjetividade (JEOLÁS; SUMIYA, 2010). 

Conforme Gesser e Ranghetti (2011a), “[...] as políticas curriculares, especialmente no 

ensino superior, bem [como] os princípios para um design de currículo que atenda a essas 

novas demandas sociais, humanas e profissionais carecem de novas escolhas”. Refletir, 

portanto, sobre os estágios supervisionados nessa abordagem mais humanizada, que conversa 

mais com a criança, é importante, pois pensar no currículo do curso de fisioterapia parece ser 

uma maneira para engajar-se nessa perspectiva que visa um olhar sob a ótica da integralidade, 

que compreende que proporcionar qualidade de vida para a criança vai além dos cuidados 

com sua saúde. Dessa forma, questiona-se sobre as pesquisas que quantificam as crianças e 

não as ouvem, fazendo de suas vozes as vozes de seus pais. Olhar e ouvir requer 
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sensibilidade, requer realmente olhar e ouvir, rejeitando a maneira mecanizada de reabilitar 

crianças. 

Por meio de suas falas, pode-se identificar que há uma rotina nas sessões de 

fisioterapia, mas esta não precisa ser entediante. Bob Esponja diz:  

 

- ...é mais ou menos, porque tem vezes, assim, no começo era legal né. Mas 

daí foi enchendo o saco. (Bob Esponja, sorrindo). 

 

A criança não deveria perder o interesse pelo tratamento, e sim ser motivada 

constantemente. Pois é provável que a criança necessite de que a fisioterapia seja composta de 

novidades e não somente de uma rotina pouco criativa. 

As crianças com deficiências físicas, conforme menciona Ferland (2006), tendem a 

passar mais tempo em atividades passivas e com seu cotidiano voltado aos cuidados. Isso 

implica em ficar mais tempo sem interagir socialmente, podendo levá-la ao isolamento social. 

O fisioterapeuta pode ser visto como um parceiro pela criança, mas, para isso, tem o 

desafio de ser aceito por ela, pois para adentrar em seu mundo deve possuir olhos sensíveis e 

tentar compreendê-la no contexto da sociologia da infância. Pedrosa e Santos (2009) falam 

que o adulto pode ser visto pelas crianças como um parceiro interessante e divertir-se com as 

brincadeiras delas. 

Quando se referem às dificuldades, destacam a dor durante a fisioterapia e os 

exercícios que exigem força, como se pode perceber a seguir nas falas de Lula Molusco, 

Pucca, Isa TKM e Relâmpago: 

 

- ... mas que dificuldade tu tá falando? É meio difícil né, porque é... dói né. 

Tem que esticar né, pra... (demonstrou abrindo os bracinhos e olhou 

para as pernas). Só que estica, estica, até... (Lula Molusco). 

- Tenho muita dificuldade ainda. De empurra eu canso. (Pucca).  

- Quando pedem pra tossi dói e eu não gosto. (Isa TKM, referindo-se ao 

dreno na mão). 

- ... me dói... Assim... quando é de tossi. (Relâmpago). 

 

Russel fala que não tem dificuldade, mas diz que “cansa”. Já Bob Esponja descreve 

sua dificuldade:  

 

- ...tem um monte. Era um, que assim né, eu tinha que pega né, e aquele lá 

que tinha da escada né, que eu subia, era difícil, mas eu gostava, porque 

tinha que fazer força, força. Eu tinha que buscar uma argola lá em cima, 

daí eu ia lá em cima, daí eu ia lá pegava, descia de novo, e lá eu dava para 
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(referindo-se ao fisioterapeuta). Tinha vez que eu não me aguentava mais e 

jogava lá de cima para (referindo-se ao fisioterapeuta). (Bob Esponja). 

 

O desenvolvimento psicomotor de uma criança sem deficiência, para Vygotsky, é 

igual quando comparado ao desenvolvimento de uma criança deficiente, e este não deve ser 

visto somente como um produto do contexto social, e sim como resposta do que ela vivencia, 

através de uma participação ativa nesse contexto. (FONSECA, 2008). Para o autor: “O 

principal objetivo do diagnóstico deve ser a avaliação do que a criança é capaz de fazer” 

(FONSECA, 2008, p. 397), ao invés de quantificar o que ela aprendeu até o momento.  

Fujisawa (2003) sugere que, ao avaliar as respostas e as evoluções funcionais 

apresentadas pelas crianças durante o tratamento, é possível refletir se o programa de 

tratamento proposto corresponde às necessidades e às condições das crianças, e se 

identificados os problemas, ou até mesmo as falhas, são necessárias mudanças ou adaptações. 

O estudo de Pereira, Silva e Souza (2009) indica que dar oportunidade para que a 

criança possa sentir, explorar, conhecer o mundo em que vive, podendo exercitar seus 

sentidos de forma lúdica e prazerosa, é dever de todos os adultos. Da mesma forma, deve-se 

respeitar seus limites e suas possibilidades, reconhecendo-a como produtora e inovadora da 

cultura em que está inserida. Como fisioterapeutas, pode-se dispor de pré-conceitos, e partir 

em busca de uma nova abordagem para a fisioterapia em pediatria, isso equivale a 

reavaliarmos nossas práticas desde a formação inicial, trazendo discursos na disciplina de 

pediatria sobre estes aspectos da infância, da singularidade que a criança compreende. 

Quando as crianças referiram-se às dificuldades impostas pela doença, não se 

referiram somente no âmbito da doença e da fisioterapia, com liberdade, elas expuseram as 

dificuldades e argumentaram sobre a vida lá fora, onde elas são também alunos, como Maria 

Cecília fez ao dizer que “Tem algumas meninas que querem jogar bola”. Bob esponja 

também traduz sua dificuldade no âmbito escolar:  

 

- Só na educação física lá que tem uns guri maluco, que ficam que nem 

notam que eles tão correndo, e daí “bum” (se referiu aos meninos colidirem 

com ele). (Bob Esponja). 

 

Maria Cecília e Lula Molusco, conforme conversa informal, falaram que gostam de 

participar da educação física, porém, quando falaram nas dificuldades, contaram que os 

colegas da escola dificultam suas atividades na educação física. Isso remete uma atenção 

maior que a escola deveria ter quanto a estas dificuldades elencadas por estas crianças, pois 

isso sugere monitoramento da escola e da família. Além disso, reforça a importância da 
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atuação do fisioterapeuta nas escolas, já que a criança demonstra medo de cair e restrição ao 

brincar. O fisioterapeuta pode atuar na escola, intervindo no espaço físico, promovendo 

melhores condições para a criança brincar, como, por exemplo, melhorar seu controle de 

tronco, o que remete a uma perspectiva de inclusão da criança nas atividades da escola.  

Na pesquisa de Lima e Vieira (2002), a escola foi descrita como uma fonte de 

discriminação, capaz de ter uma influência crucial no desenvolvimento e na socialização das 

crianças com doença crônica, pois elas acabam sendo rotuladas como doentes e/ou 

deficientes, o que implica em isolamento e acabam deixando de frequentar a escola. Já os 

participantes deste estudo, quando questionados se gostam de ir à escola, responderam que 

sim, e que a frequentam regularmente, e não demonstram que tais inconveniências possam 

influenciá-los a ponto de não frequentarem mais a escola. É fundamental darmos a devida 

atenção a estas queixas, pois é também diante da brincadeira que ela pode estar se 

confrontando com sua frustração. (FERLAND, 2006). 

A criança portadora de paralisia cerebral vivencia poucas experiências necessárias 

para o seu desenvolvimento sensório-motor, pois a lesão interfere no seu desenvolvimento. O 

atraso no desenvolvimento é reforçado por fatores ambientais e culturais, e pelas suas 

limitações de locomoção e de expressão, por isso essas crianças têm maiores dificuldades para 

se integrar ao seu meio. (LORENZINI, 2002). 

Em relação a estarem fazendo fisioterapia em casa, ou seguindo as orientações do 

fisioterapeuta, o que faz parte da fisioterapia, cinco das sete crianças participantes deste 

estudo relataram fazer exercícios em casa, ou fizeram associação de alguma terapia feita na 

instituição com uma feita em casa na companhia da mãe. É importante que a criança aprenda 

os exercícios, visto que, assim, as orientações familiares tornam-se, também, melhores 

sucedidas e a criança torna-se capaz de obter melhor consciência corporal. Nesta pesquisa, 

percebe-se que os fisioterapeutas são “educadores e/ou reeducadores” (FUJISAWA, 2003), 

pois, segundo a autora, as experiências motoras realizadas na intervenção fisioterapêutica, 

quando utilizadas em outros contextos, no caso deste estudo na casa da criança, percebeu-se 

que ocorreu aprendizagem.  

Relâmpago faz uma associação no momento que diz que faz Inaloterapia em casa: 

 

- Aham. A mãe faz aquele que sai ventinho. (Relâmpago). 

 

Ele conta que, este ano, é a terceira vez que tinha de ficar hospitalizado e isso era 

chato. 
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 Pucca diz:  

 

- Faço de rola o pé, e faço também... Faço tudo! (Pucca). 

 

Enquanto falava olhou e apontou com o dedo para a mãe, referindo-se que a mãe lhe 

ajuda a fazer os exercícios em casa. Em uma conversa informal, Pucca contou que fazia 

fisioterapia em uma clínica que não tinha muitas crianças e agora está adorando poder 

socializar-se com outras crianças durante a fisioterapia, pois ela adora estar rodeada de 

pessoas e conversar.  

Fujisawa (2003) observou, em seu estudo, que as meninas têm interesse em conversar, 

e que preferem as brincadeiras verbais mais que as corporais, podendo haver a recusa do 

brinquedo diante da oportunidade de conversar. 

Isa TKM e Russel relataram que não fazem fisioterapia em casa: 

 

- Não, eu não sabia, e não gosto. (Isa TKM). 

- Não.  Em casa eu não preciso. Eu não to doente em casa. (Russel). 

 

 

Isa TKM sugere que, se talvez fosse orientada a fazer fisioterapia em casa, a teria 

feito. Já Russel faz a discriminação de que se não está mais no hospital, é porque não está 

doente, afirma que não precisa de fisioterapia.  

Não seria importante reforçar o papel da fisioterapia na prevenção por meio de 

orientações que prevenissem perturbações futuras? Este estudo tem demonstrado que as 

crianças não oferecem resistência quanto a realizar a fisioterapia em casa e que seus 

familiares também compreendem a importância e prezam por fazer os exercícios com as 

crianças no domicilio, também durante as férias, como se pode perceber na fala de Bob 

Esponja quando refere que o fisioterapeuta ensinou os exercícios à sua mãe: 

 

Às vezes quando, quando o fisioterapeuta falava que tinha que fazer, que 

era... Que tinha férias no meio né, daí o fisioterapeuta falou pra não para, 

daí minha mãe ficava fazendo. É o fisioterapeuta ensinou. (Bob Esponja). 

 

O estudo de Marco e Sari (2008, p. 235), com famílias de crianças com paralisia 

cerebral, aponta que a maioria das crianças realiza atividades fisioterapêuticas em casa, e que 

seus familiares auxiliam na realização dessas atividades, bem como na recuperação da 

criança. Assim, percebe-se que a atuação conjunta do fisioterapeuta e da família resulta em 

benefícios para a criança, bem como no incentivo ao seu potencial de crescimento e 
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desenvolvimento global. Pois a família tem papel fundamental na recuperação e manutenção 

da saúde da criança, envolvendo-se na rotina e nas atividades que fazem parte da reabilitação 

da criança. Porém o bem-estar da família também é afetado, pois esta passa a dedicar-se 

integralmente, já que o envolvimento pleno da família faz-se necessário. 

As crianças que fazem fisioterapia no centro de fisioterapia relatam que vêm com os 

pais, e Maria Cecília conta:  

 

- Eu venho com o carro da prefeitura. Vou até o centro de... (Refere-se ao 

nome da cidade). Quatro hora... (horário que sai de casa). (Maria Cecília).  

 

Ela frequenta a escola e diz que não tem dificuldades para brincar. Ela conta, ainda, 

que o fato de não conseguir jogar bola com as colegas não a impede de fazer outras 

atividades. A menina ressalta que não falta à fisioterapia, pois é como se fosse seu trabalho, e 

tem muita responsabilidade com o tratamento. Ela adora aprender a fazer os exercícios para 

repeti-los em casa com a ajuda da mãe, revelando que tem uma piscina e é lá que faz os 

exercícios:  

- Sim, porque eu tenho uma piscina, eu faço na piscina. A mãe ajuda. 

(Maria Cecília). 

 

Já Lula Molusco diz que acorda às 

 

-7 e 20 todo dia que tem, que tem que ir para a... (fala o nome da 

instituição)...acordar 7 e 20 e chega a 8 hora. Às vezes com meu pai, às 

vezes com minha mãe, às vezes até com minha irmã. De carro, de 

bicicleta...a gente vai até na escola, às vezes de bicicleta... (Lula Molusco, 

sorrindo constantemente).  

 

Lula Molusco conta que faz fisioterapia em casa quando o fisioterapeuta indica, 

principalmente nas férias, e descreve um dos exercícios feitos com a ajuda de sua mãe: 

 

- A minha mãe fazia bem assim: ela botava a minha perna... assim (olhou 

para as pernas e tentou demonstrar). Ela botava a minha perna embaixo da, 

da perna dela, daí a outra ela esticava, esticava, esticava. (Lula Molusco).  

 

Bob Esponja descreve que também acorda cedo:  

 

- Eu acordo de manhã, 7 e 20 ou 8 hora, daí, daí a gente vem, a gente vem 

pra cá né, a gente, daí a gente, daí a gente vai pela ponte, ou por lá. A 

gente, a gente vem de carro ou de bicicleta. Daí, daí quando a gente vem 

de bicicleta tem um morro lá, o pai sai, sai avoado, assim bem rápido... (fez 
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com a boca o barulho de um carro). (Bob Esponja, sorrindo constantemente 

enquanto falava da vinda de bicicleta).  

 

Quanto a fazer fisioterapia em casa diz que sua mãe também aprendeu os exercícios 

com o fisioterapeuta:  

 

- Às vezes quando, quando... (referiu-se ao fisioterapeuta) falava que tinha que 

fazer, que era... que tinha férias no meio né, daí ...(referiu-se ao fisioterapeuta) 

falou pra fazer né, pra não pará, daí minha mãe ficava fazendo. (Bob Esponja). 

 

 Em conversa informal, Bob Esponja faz associação da dificuldade na marcha com 

jogar futebol na educação física, e falou sobre a escola onde os meninos o empurram na hora 

de jogar bola, o que lhe incomoda. 

As crianças hospitalizadas que participaram deste estudo já tinham sido hospitalizadas, 

não sendo esta a primeira hospitalização deste ano, pois, no decorrer deste, apresentaram 

recidivas devido à cronicidade das doenças. Quanto às crianças que realizavam fisioterapia 

ambulatorial, estas tinham uma rotina semanal, a qual é imposta pela doença e/ou deficiência, 

a qual se constitui em: acordar cedo, enfrentar as condições climáticas, ter transporte, 

conciliar a escola e a disponibilidade de acompanhamento dos pais, a alimentação, a higiene, 

e as demais limitações econômicas da família. Todas as crianças apresentam uma trajetória ao 

mesmo tempo difícil, mas encarada como uma responsabilidade delas para com seu 

tratamento, e, às vezes, podendo até ser divertida. 

Elas também mencionaram outras áreas da saúde, além da fisioterapia, a saber: 

Enfermagem (tia do soro), o Médico (médica), Fonoaudiologia (fono), Psicologia (psicólogo, 

grupinho) e Terapia ocupacional (TO). O que destaca a existência da equipe multiprofissional 

nestas instituições, o que é de grande valia para o tratamento dessas crianças. 

Quando questionadas se terão que fazer sempre fisioterapia, a maioria das crianças diz 

que não:  

 

- Sempre, sempre não né. Uma hora eu vou te que sai né . (Lula Molusco, 

sorrindo). 

- Não. Até melhorar mais né. (Bob Esponja). 

- Sei que sempre não. (Pucca). 

 

Relâmpago diz: 

 

- Da fisio eu preciso né. (Relâmpago). 
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 Isa TKM acha que sim, porque sabe que é “para ficar melhor”. Russel diz que não 

vai fazer fisioterapia para sempre: “só quando da isso no meu pulmão”. 

Procurar compreender o que a criança pensa da fisioterapia é um desafio, pois as 

crianças comunicam-se por múltiplas linguagens, e buscar compreender e ponderar seus 

pontos de vista elencados em meio as suas múltiplas linguagens é um desafio que requer 

competência pelos adultos que as ajudam para que tenham bem-estar, aprendam e se 

desenvolvam. (CRUZ, 2008). 

As falas das crianças confirmam que “a criança é portadora da diferença, da 

diversidade e da alteridade” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010, p. 44), denotando, assim, 

quão insuficientes pode-se ser para compreender suas falas, e, muitas vezes, mistifica-se e 

tira-se conclusões precipitadas do que eventualmente elas pensam. Poder-se-ia, em zona de 

conforto, achar que elas acreditassem em fazer fisioterapia para sempre, porque possuem a 

doença desde que nasceram e estariam conformadas ou se conformando ao longo do tempo.  

Ao contrário disso, neste estudo, elas não relatam que serão dependentes da fisioterapia para 

sempre, e quando dizem que acreditam ter que frequentar a fisioterapia para sempre, o fato é 

visto como algo positivo, a qual as ajuda obter a melhora. 

A fisioterapia em pediatria deveria, possivelmente, ir além da conduta, poderia talvez 

ser mais planejada, refletida em um contexto humanizado, que concebe a criança como 

pessoa, a qual tem conhecimento que seu corpo está sendo manuseado. Reflete-se, também, 

no caso dos estágios supervisionados, sobre as crianças serem atendidas por mais de um 

acadêmico: são muitas pessoas que as mobilizam, que as tocam; pessoas estranhas a elas. Se a 

criança parece se incomodar muito com a fisioterapia, é um sinal que deveria ser respeitado, 

ou seja, deveria ser avaliado, e uma maneira de fazer a avaliação dessa situação é ouvindo o 

que ela sente e tem a dizer da conduta a qual está sendo submetida, podendo a fisioterapia ser 

adiada só naquele momento, pois se pode voltar em outro momento, quando ela estivar mais 

calma, e, então, depois de uma agradável conversa, fazer a fisioterapia. A criança vai deixar a 

fisioterapia acontecer, mas quer ser respeitada, quer que o fisioterapeuta identifique-se como 

um parceiro, não como mais uma pessoa que vem mexer nela e não com ela. 

Enfatiza-se que proporcionar à criança qualidade de vida infantil é de suma 

importância, devendo estar dentre os objetivos do tratamento. A avaliação fisioterapêutica 

baseada no diálogo entre fisioterapeuta e criança, não deve estar voltada somente aos 

protocolos e questionamentos com os pais ou cuidadores, e sim uma avaliação atenta às falas 

das crianças em relação à sua doença e suas necessidades, lembrando que as atividades 
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lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, podem fazer parte tanto da avaliação como das 

sessões de fisioterapia. (FUJISAWA; MANZINI, 2010). 

A fisioterapia deve ser interessante para a criança e voltada para um atendimento que 

contemple as necessidades elencadas por elas, estando atenta aos seus conhecimentos prévios 

a respeito da doença e das limitações. Necessita-se articular os diferentes saberes sobre a 

criança e a infância com seu tratamento, para então contemplar um atendimento sob a ótica da 

integralidade, mais humanizado, em que ouvir a criança proporcione identificar suas maiores 

necessidades, para que ela possua melhor qualidade de vida infantil. 

Esse eixo da relevância da maneira como a criança compreende a fisioterapia, e 

manifesta a necessidade desta ser bem quista pelas crianças, é indispensável que o 

fisioterapeuta busque e aprecie os pontos de vista delas. As crianças percebem que a 

fisioterapia atua no seu problema e objetiva sua melhora, e pode ir além, demonstrando que 

rejeita a premissa de que “na medida do possível” elas vivem sua infância.  

 

 

4.4 É FISIOTERAPIA OU MOMENTO DE BRINCAR?  

 

O momento que brinca e tem o momento que faz exercício. 

Lula Molusco, 7 anos. 

 

 

Identificou-se que a criança deseja brincar na fisioterapia e está em busca de melhores 

condições físicas para brincar, lembrando que o brincar é uma atividade fundamental para 

elas, o que enfatiza Ferland (2006, p. 2) ao se referir que “o brincar é, ao mesmo tempo, o 

reflexo do desenvolvimento da criança e um estímulo sem precedente”. 

Na maioria das vezes, as brincadeiras na fisioterapia apareceram relacionadas com as 

condutas fisioterapêuticas, porém, para as crianças, a brincadeira acontece só no final da 

sessão, o que se observa na fala a seguir:  

 

- no final eu tenho uma brincadeira, [...] é tem o momento que dá pra 

brincar né (Lula Molusco, referindo-se que brinca na hidroterapia em alguns 

momentos, e não associa esse momento com a fisioterapia).  

 

Maria Cecilia em uma conversa informal disse que a fisioterapia é seu trabalho e 

ressalta durante a entrevista:  
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- Tem os exercício importante, daí é isso que tenho que faze aqui. (Maria 

Cecilia). 

 

E Pucca revela:  

 

- Brinco de nada às vezes sozinha (nadar), no final tem uma brincadera na 

piscina, daí no final. (Pucca). 

 

Percebe-se que há na fisioterapia dois momentos distintos, como ressalta Lula 

Molusco: o momento que brinca e tem o momento que faz exercício. Em outro momento da 

entrevista, Lula Molusco, quando questionado se brinca na fisioterapia, responde:  

 

- Na fisioterapia não, só no grupinho e na hidro. E no grupinho eu brinco 

toda hora. (Lula Molusco, sorrindo). 

 

Relâmpago diz:  

 

- Quando tem o cachimbo do Popai eu brinco. (Relâmpago). 

 

No hospital, não há o momento distinto de brincar, mas a maneira lúdica adotada por 

Relâmpago e pelo fisioterapeuta, em transformar o Shaker em cachimbo do Popeye fez com 

que Relâmpago não percebesse a intervenção fisioterapêutica como algo ruim, e sim a viu 

como brincadeira, e interagiu, pois o aparelho tornou-se um recurso lúdico e facilitou a 

terapia, já que essa terapia de higiene brônquica demanda que a criança assopre no bocal do 

aparelho. Fujisawa afirma: 

 

Os movimentos realizados, decorrentes dos jogos e das brincadeiras, são 

intencionais e contextualizados, e não um movimento sem significado. [...] fornece 

feedback do seu desempenho e a continuidade de movimentos para alcançar o 

objetivo da atividade; além disso, promove benefícios sociais e cognitivos. 

(FUJISAWA, 2003, p. 37). 

 
 

Após a entrevista, ao conversar um pouco mais sobre o cachimbo do Popeye, 

Relâmpago revelou que partiu dele a ideia da brincadeira. Percebe-se, então, que o 

fisioterapeuta acatou prontamente sua ideia, e, a partir da exploração imaginária do Shaker 

fazendo parte da terapia lúdica, ocorre o brincar terapêutico.  
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Russel fala que:  

 

- A aqui não é de brinca né. (Russel). 

 

E acrescenta que quando brinca é diferente de brincar em casa, pois:  

 

- Eu tenho que brinca sozinho toda vez. Não tem criança, assim... pra 

brinca. (Russel). 

 

Enumo e Motta (2004, p. 25-26) falam que o interesse e o uso da brincadeira no 

hospital devem-se, principalmente, ao “efeito imediato que têm ao se divertir e se entreter”. A 

criança, porém, consegue esse efeito se o hospital fornecer-lhe recurso para o brincar. Pode-se 

pensar, também, que se a equipe profissional propicia a socialização entre as crianças, elas, 

além de brincarem, poderiam trocar experiências referentes à hospitalização e à doença, 

vivenciando, assim, momentos com seus pares. 

Pensa-se que a brinquedoteca poderia fazer mais pela criança e pela fisioterapia, visto 

que o fisioterapeuta poderia utilizá-la com mais frequência nos atendimentos, claro que dentro 

das condições cabíveis dessa escolha, respeitando a dinâmica hospitalar e as condições 

clínicas da criança. Na brinquedoteca a criança, possivelmente, interagiria mais com o 

fisioterapeuta, pois brincaria e exploraria outros horizontes além do leito, assim, o ambiente 

hospitalar seria alterado, sugestivo, também, à socialização com as demais crianças, e a 

infância dela estaria seguindo seu curso. Acredita-se que quando a criança aproxima e 

reproduz seu cotidiano também no ambiente hospitalar gera um efeito positivo sobre ela 

durante a hospitalização.   

Aproveita-se para reforçar a necessidade que as crianças apresentam em brincar na 

fisioterapia. Esses momentos de brincadeiras poderiam, talvez, ser mais frequentes e fazer 

mais parte das sessões, pois eles contribuem para a humanização da fisioterapia pediátrica. 

Ressalta-se que o brincar pode partir tanto da criança como do fisioterapeuta, e quando a 

terapia lúdica vem da iniciativa da criança pode ser ainda mais interessante, pois ela percebe 

que o fisioterapeuta interessa-se por suas ações e interações, desmistificando que ele está no 

comando, e suscitando que a fisioterapia requer que as duas partes invistam. A atividade 

recreativa livre sem algum interesse tem, também, um efeito terapêutico “quando se considera 

terapêutico tudo aquilo que auxilie na promoção do bem-estar da criança” (ENUMO; 

MOTTA, 2004, p. 25-26), ou seja, tudo que visa sua qualidade de vida infantil. Isso é 

humanização.  
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Brincar é um dos melhores recursos para o desenvolvimento de qualquer criança, pois 

brincando exploram-se os aspectos afetivos, sensoriais, motores, cognitivos e culturais 

(LORENZINI, 2002), e, na fisioterapia, quando a criança brinca, ela está fazendo fisioterapia, 

porque não é necessariamente o exercício que vai gerar a brincadeira, a brincadeira gera o 

exercício. O que se identificou nesta pesquisa é que quando o fisioterapeuta associa às 

condutas fisioterapêuticas à terapia lúdica, as crianças consideram brincadeira e não exercício, 

ou seja, a sessão de fisioterapia que não utiliza recursos lúdicos é percebida pelas crianças 

como o momento que só fazem exercício, o momento de estarem fazendo fisioterapia.  

Lula Molusco fala sobre os exercícios que faz na hidroterapia os quais, para ele, são o 

momento de brincar:  

 

-Tipo assim, a gente, (referiu-se ao fisioterapeuta) me bota numa boia, 

numa boia assim a gente vai pedalando, eu tenho que... que pega (referiu-

se ao fisioterapeuta) com golpe de ... caratê (sorrindo constantemente 

enquanto falava). Só a única fisioterapia que eu faço que eu não brinco é a 

fisio né. Grupinho, é que o grupinho, é... a gente brinca de um monte de 

coisa lá no grupinho (Lula Molusco, sorrindo).  

 

Nesse momento, Lula Molusco quer dizer que brinca só na hidroterapia, mas não 

associa que ao pedalar para pegar o fisioterapeuta com golpe de caratê está brincando e ao 

mesmo tempo fazendo exercício. Assim, a fisioterapia torna-se mais prazerosa e gera 

recordações, pois ela parte da brincadeira e o exercício vem associado inconscientemente. 

Essas recordações também podem ser aproveitadas nas sessões posteriores para continuidade 

daquela etapa já atingida durante aquelas brincadeiras vinculadas ao exercício. Acredita-se ser 

mais fácil para a criança lembrar-se da brincadeira que fez na sessão anterior a lembrar do 

exercício propriamente. 

Bracciali, Manzini e Reganhan (2004) apontam que, ao brincar, a criança é estimulada, 

desenvolve-se e aperfeiçoa aspectos indispensáveis como a memorização, a concentração, a 

motivação, a motricidade, a socialização, adquirindo confiança em si e nas suas 

possibilidades, ou seja, o mesmo que se objetiva com os exercícios fisioterapêuticos, só que 

estes, muitas vezes, tornam a fisioterapia repetitiva, entediante, sem graça, e, assim, a criança 

vai desmotivando-se do tratamento, ao contrário do brincar, que a torna mais entusiasmada, 

como se percebeu neste estudo. 

Bob Esponja diz:  

 

- A gente joga argola [...] quando é sexta-feira no final (referiu-se ao 

fisioterapeuta) sempre faz uma brincadeira com a gente. A gente joga 
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argola, a gente... hum... a gente também... que que a gente faz mais? 

(colocou a mãozinha no queixo). A gente brinco assim que tinha, que a 

gente era de basquete, futebol também. Tinha outro que eu gostava de 

brincar, era de chuta o João bobo, que tinha que chuta, com assim... mais 

com o calcanhar,  mais daí a gente paro de brinca. (Bob Esponja). 

 

Fujisawa (2003) sugere que, apesar de uma atividade ou o instrumento lúdico não ser 

compatível com os objetivos do fisioterapeuta, essa brincadeira não deve ser interrompida, 

pois o brincar também é terapêutico e contribui para o vínculo - é um recurso terapêutico que 

requer habilidade do fisioterapeuta em transformá-lo a fim de ir ao encontro dos objetivos. A 

autora evidencia em seu estudo que as estagiárias atuando em pediatria interrompiam a 

brincadeira quando esta não condizia com o objetivo da fisioterapia. 

Sendo assim, questiona-se, novamente, sobre o currículo, pois a carência do tema 

“infância” e do instrumento lúdico reforça essa necessidade pedagógica a qual repercute na 

formação do fisioterapeuta que atua em pediatria. Segundo Oliveira et al:  

 

A utilização de brinquedos, jogos e brincadeiras facilitam a integração e troca de 

experiências do paciente com o ambiente, suas respostas perante os estímulos 

fornecidos, além de ser um meio pelo qual a criança vivencia emoções e desenvolve 

sua criatividade. Fazendo-se necessário ainda, o incentivo oriundo da formação 

acadêmica do mesmo. (OLIVEIRA et al., 2007, p. 17). 

 

 

Isa TKM diz que “brincar em casa é diferente”, mas gostaria de brincar no hospital:  

 

- é chato sem fazer nada. (Isa TKM).  

 

Relâmpago complementa:  

 

- Mais diferente. Aqui não tem também amigo. Sinto saudade da bicicleta, 

eu ando com a bicicleta grande do vô. (Relâmpago). 

 

Segundo Lorenzini (2002) a deficiência está, também, no ambiente físico, social e 

cultural da criança, não somente em seu corpo. Essa deficiência de socialização implica em 

algo muito importante, que é a falta de estimulação, pois estimular significa proporcionar um 

ambiente favorável para que a criança reaja e participe das atividades.  

Quando se trata da criança hospitalizada, a fisioterapia pode fazer uso de aparelhos 

que necessitam da participação ativa da criança (é o caso dos incentivadores inspiratórios) 

logicamente, se for necessário. Alguns desses recursos são atrativos para as crianças, pois 

fazem com que elas participem, interajam com a fisioterapia. Além de estes aparelhos 
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contarem com estratégias tais como desenhos em seu exterior, bolinhas que sobem e que 

descem, outros que geram barulho, os quais podem despertar a imaginação, como aconteceu 

com Relâmpago:  

 

- Faço assim... tipo... Cachimbo do Popai sabe. (Relâmpago). 

 

A fala de Relâmpago reforça o que a atividade lúdica é capaz de despertar na criança 

doente e/ou deficiente, a saber: curiosidade, senso de humor, gosto pelo prazer, iniciativa; e 

que estes elementos podem fazer com que elas se interessem pela brincadeira. (FERLAND, 

2006). Por esse viés, a atividade lúdica na fisioterapia, também pode ser o maior facilitador da 

interação da criança com a terapia, com o fisioterapeuta, vista como um estímulo de grande 

valia se compreendida pelo fisioterapeuta e pelos acadêmicos dos estágios supervisionados 

como algo que deve ser pedagogicamente estudado, que necessita ser planejado, sendo bem 

conduzido por eles, e que não necessariamente tenha de haver um repertorio lúdico 

compreendido por brinquedos, mas também pode ser explorada a terapia lúdica por meio dos 

materiais e condutas fisioterapêuticas. Fujisawa afirma:  

 

A inclusão de discussão e orientação sistemática no estágio supervisionado sobre o 

jogo e a brincadeira no desenvolvimento infantil e como recurso educativo e/ou 

pedagógico poderia favorecer o desempenho das estagiárias em todos os aspectos, 

inclusive no papel de mediador do fisioterapeuta e na finalidade das atividades 

lúdicas à criança. (FUJISAWA, 2003, p. 143). 

 

 

Fisioterapeutas que atuam em pediatria, entrevistados no estudo de Oliveira et al. 

(2007), relataram não observar desvantagem quanto ao uso do lúdico e do simbólico, porém a 

dispersão foi destacada, por estar intimamente ligada aos estímulos inadequados que também 

foi pontuado como desvantagem no tratamento. 

Os fisioterapeutas reconhecem a importância e a vantagem de se fazer uso do 

instrumento lúdico, porém apresentam resistência e dificuldade em associar este instrumento à 

maioria das condutas, sendo a terapia lúdica utilizada somente em determinados momentos e 

como geradora dos movimentos pretendidos, sendo que o brincar na fisioterapia também é 

terapêutico e poder ser um brincar terapêutico. Acredita-se que se as crianças percebessem o 

brincar relacionado aos exercícios, dariam sentido, e este se contemplaria em terapêutico. Elas 

veriam o fisioterapeuta mais como um parceiro, interessado em tornar a fisioterapia um 

momento agradável onde brincam e fazem terapia. A fisioterapia não seria um entediante, 

diferente do “grupinho” e, talvez, envolvessem-se até mais com o seu tratamento.  
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O fisioterapeuta sabe que a terapia lúdica deve estar associada aos objetivos da 

fisioterapia, mas não deveria achar que, se estiver brincando para vincular-se, ele estaria 

somente brincando, pois quando se tem conhecimento a respeito da infância, e a respeito da 

importância da terapia lúdica na recuperação das crianças, ele pode, através do diálogo com a 

criança, com a família e com a equipe, demonstrar que é possível a fisioterapia ser apreciada 

pela criança e efetiva quando se brinca para um primeiro contato, associando os exercícios ao 

instrumento lúdico, momento em que a criança pode dar sentido aos exercícios associados 

com as brincadeiras. A atividade lúdica, nesse contexto, deve ser vista como instrumento 

terapêutico a serviço da intervenção. (ENUMO; MOTTA, 2004). Ressalta-se que na 

fisioterapia o brincar torna-se uma atividade dinâmica, atraente, envolvente e que sempre, de 

alguma maneira, estará contribuindo para a recuperação motora e psicossocial da criança.  

Fujisawa (2003, p. 146) observou em sua tese, que durante o estágio supervisionado, 

as estagiárias apresentaram dificuldade em tornar o instrumento lúdico “terapêutico”, e os 

jogos e as brincadeiras tornam-se estratégias para modificar o comportamento da criança, 

servindo assim, também, como estratégias que tornam possível a realização das condutas 

fisioterapêuticas em se tratando de fisioterapia em pediatria. No estudo da enfermagem 

pediátrica, o brincar apresentou-se, também, como uma estratégia de intervenção para com a 

criança doente. Proporcionar significado nas interações das crianças em momentos que 

antecedem o atendimento pode contribuir para a qualidade do cuidado a ser prestado e, ainda, 

repercutir positivamente em seu tratamento. (GOMES et al., 2006).  

Para as crianças desta pesquisa a sala de fisioterapia é lugar para fazer exercícios. 

Durante a hidroterapia os exercícios que possuem brincadeiras são os mais destacados, 

lembrados em detalhes com certo entusiasmo, vistos como brincadeira e não como exercício. 

Por esse motivo, quando falam da hidroterapia, elas, primeiramente, lembram-se do momento 

que brincam, portanto, quando falam na fisioterapia, que não é na água, elas possuem poucas 

recordações dos exercícios, pois não conseguem vinculá-los a algo que elas deram sentido, e 

que viveram prazerosamente em determinado momento que foi constituído de brincadeiras. 

Já, quando a fisioterapia perpassa a barreira dos exercícios e a terapia lúdica acontece, este 

momento é lembrado por elas em detalhes.  

Essas considerações ressaltam um olhar sobre a necessidade de uma análise qualitativa 

sobre a fisioterapia pediátrica e sobre o conhecimento pedagógico do fisioterapeuta, atentos à 

formação desse profissional. As crianças não percebem que as brincadeiras envolvem 

exercícios, e destacam o momento que brincam e o momento que fazem exercícios, o que 

torna a fisioterapia como momento chato, sem graça, porque, elas não dão sentido ao 
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exercício quando ele não é realizado partindo da brincadeira, ou quando não há um 

instrumento lúdico associado, isso desmerece seu aprendizado e interesse quanto ao exercício, 

pois detectou-se, neste estudo, que as crianças demonstram conhecimento sobre a fisioterapia, 

e lembram mais das brincadeiras, as quais, infelizmente, são pouco exploradas nas sessões, 

geralmente realizadas no final delas. Através do brincar, a fisioterapia ganha mais sentido, 

pois diverte, torna os exercícios significativos e gera, também, aprendizado.  

Kishimoto (2002, p. 15) reforça que “brincar oferece a oportunidade para a criança 

explorar, aprender a linguagem e solucionar problemas”. A autora enfatiza, ainda, que há “[...] 

necessidade de recuperar o lúdico no universo dos adultos para que se privilegie a brincadeira 

em creches e pré-escolas”.  

A água vem sendo aceita pelas crianças há muitos anos, incluindo aquelas em 

condições especiais, usadas com fins tanto recreacionais quanto para terapia, e quando 

utilizadas juntas apresentam melhores resultados. (CASTRO et al., 2004). Ferland afirma que 

 

[...] este tipo de atividade pode representar para qualquer criança, um prazer em si 

[...] para essas crianças as atividades que acontecem na água podem igualmente ter 

efeitos não negligenciáveis sobre sua espasticidade e, assim, contribui para um 

sentimento de bem-estar. (FERLAND, 2006, p. 27). 

 

Temos que ter em mente que, mesmo estando doente e hospitalizada, a criança possui 

a necessidade de brincar, e é através das brincadeiras que ela pode comunicar seus medos, 

suas angústias, seus afetos e suas alegrias. (LIMA; VIEIRA, 2002). 

Araújo et al., em seu estudo quanto à percepção das crianças em adaptarem-se para 

brincar, identificam que: 

 

Elas [as crianças] entendem não poder realizar atividades que gostam, ou que 

consideram comuns a todas as crianças e acabam tendo que procurar outras opções 

que até contribuem para a diversão, mas parece não ser o que realmente gostariam 

de fazer. Essas crianças buscam mecanismos de adaptação de modo a melhorar a 

qualidade de vida. (ARAÚJO et al., 2010, p. 431). 

 

Planejar uma sessão de fisioterapia em pediatria requer conhecimentos pedagógicos. 

Ela deve ser planejada, constituída de uma abordagem pedagógica, pois se refere a reabilitar 

crianças. Planejar e questionar-se sobre qual brincadeira levaria a criança a executar os 

movimentos pretendidos, a fim de minimizar e/ou extinguir o negativo que surge durante os 

exercícios: a repetição, a dor, o cansaço. A brincadeira deveria fazer parte de todas as sessões, 

pois, aos olhos da criança, aquela passa a sobressair à técnica. 
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Como e quanto à criança pode contribuir com a fisioterapia? Sugere-se participar 

integralmente das atividades realizadas na fisioterapia e incluir mais a brincadeira, sendo esta, 

talvez, uma maneira de fazer emergir essa ótica mais integral da criança. Elas deixam claro 

que querem brincar mais, portanto planejar um brincar terapêutico nas clínicas e hospitais 

parece ser necessário. Por este viés, acredita-se cada vez mais que reabilitar requer pedagogia 

e reforço. O fisioterapeuta pode contribuir mais na recuperação da criança através da terapia 

lúdica, e ela pode vir a contribuir mais se esse profissional passar a ouvi-la. Proporcionar 

qualidade de vida infantil sugere que a fisioterapia trabalhe de forma a colocar em prática esse 

objetivo durante as sessões de fisioterapia, e uma forma de fazer-se isso parece ser ouvindo e 

brincando com a criança. Há a necessidade, portanto, de abordar o tema na formação inicial 

do fisioterapeuta, para que suscite a reflexão e um engajamento e para que se humanize mais 

o atendimento da fisioterapia em pediatria, de forma tal que a atividade lúdica seja vista como 

um recurso terapêutico indispensável. Em relação à graduação talvez se deva refletir sobre 

oferecer maior aparato teórico e prático para que a atividade lúdica propicie o brincar 

terapêutico na fisioterapia, e que este seja mais explorado e melhor conduzido pelo 

fisioterapeuta e pelos estagiários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Essa pesquisa investigou o que dizem as crianças a respeito da fisioterapia. E teve 

como premissa a reflexão acerca do tema infância (Sociologia da Infância) e humanização da 

fisioterapia pediátrica numa perspectiva que discute a qualidade de vida infantil, refletindo 

sobre a doença, a fisioterapia e o brincar durante as sessões. Refletiu-se a respeito de um olhar 

sob a ótica da integralidade para a fisioterapia pediátrica, pois se reconhece a necessidade de 

conhecimentos a cerca do tema infância, do brincar, sugerindo assim um questionamento a 

respeito do tema no campo teórico e prático do curso de fisioterapia. 

Assim, esse estudo verificou que as crianças possuem compreensão e grande 

resiliência para enfrentar a rotina semanal de fisioterapia, que, muitas vezes, cabem-lhes 

juntamente com os pais ou responsáveis: permanecer horas na sala de espera. Essa espera é 

vista pelas crianças não como algo somente ruim, mas sim como um momento de socialização 

e de troca de experiências. O que consideram como ruim no tratamento é a trajetória imposta 

a elas, o que compreende a ida e a volta para casa, pois levam muito tempo nesse trajeto. 

As crianças acordam cedo para ir à fisioterapia, elas vêm na companhia do pai ou da 

mãe, às vezes vêm de carro, de bicicleta, sendo este último considerado mais divertido. No 

contexto hospitalar, as crianças relataram, também, em uma conversa informal, que foram 

trazidas pelos pais e relatavam que sentiam falta de ar, dor e cansaço, e ao darem esse relato, 

em seus rostos, expressava-se a fragilidade. O momento dos exames complementares, a 

punção e o uso de máscaras foram citados como momentos desagradáveis e difíceis 

enfrentados no hospital. Quanto à volta para casa, essa é a grande expectativa das crianças 

hospitalizadas, expectativa visível aos olhos, pois se vê certo brilho e um tom de entusiasmo 

em suas falas, quando se referem a reencontrar seus brinquedos, amigos e animais de 

estimação. 

Pode-se verificar que a doença impõe dificuldades. As crianças deram destaque à 

deficiência e à limitação física, pois falaram da dificuldade que possuem para movimentar-se, 

dentre elas: o pé de Bob Esponja, que apresentava deformidade; a dificuldade de abrir as 

pernas de Lula Molusco; a tosse e a dor de Isa TKM, Relâmpago e Russel. Compreendeu-se 

também com esse estudo que as crianças possuem conhecimentos prévios da doença, e 

convivem com ela, e deixam claro que já nasceram com ela. Parece mais propício dizer que as 

crianças desse estudo vivem com a doença e não convivem com esta, pois elas vivem suas 

vidas como as demais crianças, vão à escola, brincam, possuem amigos, e, assim, seguem o 

curso de suas vidas, que atualmente está compreendida na infância. Infância esta que deve 
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preocupar e engajar os terapeutas, para proporcionar a essas crianças qualidade de vida 

infantil. Essas crianças são esperançosas e possuem objetivos para com sua saúde.  

Além de perceberem a melhora, elas descreveram o que já haviam melhorado e 

enfatizaram que podem piorar se não fizerem fisioterapia, assim compreendem que quanto 

mais frequentarem a fisioterapia, mais irão melhorar, sendo a melhora o objetivo que elas 

mais almejam. Acredita-se, porém, na necessidade de uma maior participação e de interação 

da criança durante a fisioterapia, pois não é só a frequência em si das sessões que se traduz na 

melhora, mas sim a intensidade que as compreende, intensidade esta que compreende um 

atendimento humanizado, que respeite a infância e o brincar. 

Sendo assim, o instrumento lúdico não deveria ser usado como uma forma de 

subordinação, pois este tem grande valia; ele compreende a infância e pode talvez 

proporcionar qualidade de vida infantil e humanizar a fisioterapia. Quando administrada de 

forma respeitosa e adequada, a terapia lúdica pode ser conduzida a um brincar terapêutico, e 

assim percebida pelas crianças. 

Faz-se, também, necessário levar em consideração que a atividade lúdica deveria ser 

melhor conduzida pelo fisioterapeuta, já que brincando, elas se desenvolvem. Assim, essa 

pesquisa também concorda que os momentos de brincar na fisioterapia geraram motricidade. 

Como pessoas singulares, elas demonstraram conhecimento acerca da fisioterapia e 

falaram de suas dificuldades nas sessões, entre estas destacaram alguns exercícios, o fato de 

fazer força, empurrar, tossir, dor e cansaço. Na escola falaram da dificuldade para jogar bola, 

citando a educação física.  

Elas dizem que fazem fisioterapia para melhorar, pois estão em busca de mais 

independência, interação com o mundo e seus pares, querem respirar melhor e poderem ir 

para casa, brincar, ir à escola, ou seja, querem viver a infância como e/ou com as crianças, e 

isso mostra que elas querem qualidade de vida infantil. Elas sabem o que almejam com a 

fisioterapia e preocupam-se, são responsáveis, resilientes, e colaboram para alcançar os 

objetivos. Demonstram que o incentivo é fundamental, e que a família e a fisioterapia são suas 

aliadas. As crianças que se sentem acolhidas vinculam-se e aderem à fisioterapia como algo 

indispensável, que dão tamanha importância.  

 As crianças observam e sabem o que fazem na fisioterapia e por que fazem. 

Mostraram-se capazes de elucidar alguns pontos de vista que venham a contribuir para 

elucidação de como tornar as sessões mais interessantes para elas. Elas sugerem que a 

fisioterapia na sala de fisioterapia poderia ser como na hidroterapia, onde brincam, interagem 

com seus pares e, provavelmente, esquecem-se da doença e das suas limitações. 
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 Quando falam da fisioterapia, lembram-se das condutas, havendo, assim, aprendizado, 

e elas podem assim realizar alguns exercícios em casa e dar continuidade a terapia. O 

fisioterapeuta demonstra ser educador, assim a fisioterapia pediátrica leva ao aprendizado. As 

crianças, consequentemente, aprendem e compreendem a importância de estar realizando os 

exercícios em casa. Isso sugere que há responsabilidade por parte da criança com seu 

tratamento, o que é positivo para a fisioterapia, pois, quando o paciente é colaborativo e 

preocupa-se em dar continuidade à fisioterapia em casa, facilita sua recuperação.  

A maioria das crianças desse estudo fazia fisioterapia em casa, a mãe aprendeu a fazer 

os exercícios com o fisioterapeuta: Maria Cecília tem uma piscina e faz lá os exercícios; Lula 

Molusco e Bob Esponja fazem nas férias ou já fizeram alguma vez; Isa TKM não gosta e não 

faz porque não sabia que podia fazer em casa, ou porque acha que precisa da fisioterapia para 

sempre. Relâmpago confundiu nebulização com fazer fisioterapia em casa. A maioria acredita 

que não vai precisar fazer fisioterapia para sempre, porque estão melhorando e que uma hora 

irão parar.  

As crianças do centro de fisioterapia falaram da fisioterapia na sala e na hidroterapia, 

dividiram a fisioterapia em momentos que brincam e momentos que fazem exercícios, não 

ressaltando, assim, a existência dos exercícios quando estes vinham acompanhados da terapia 

lúdica. Também não ressaltaram que brincam durante as sessões, somente no final dessas, não 

suscitando nas crianças o brincar terapêutico, que poderia ser evidenciado, compreendido por 

elas durante a fisioterapia, onde possibilitaria que as crianças compreendessem que ao mesmo 

tempo em que elas brincam, elas estão fazendo terapia. 

Os momentos que brincaram na hidroterapia foram mencionados como golpe de caratê 

e de nadar, já na sala de fisioterapia brincaram de futebol, basquete e João Bobo. Essas 

crianças do centro de fisioterapia, no entanto, destacaram que brincadeira é só no final ou na 

piscina, e que o grupinho é mais “legal” porque brincam toda hora. No hospital, o momento 

de brincar foi atribuído ao cachimbo do Popeye quando a criança através de sua imaginação 

transformou o Shaker em instrumento lúdico.  

Os recursos e os materiais utilizados na fisioterapia citados pelas crianças foram: bola, 

piscina, quadrado, boia, argola, espaldar, e incentivador inspiratório. Percebe-se que esses 

materiais, quando mencionados, traziam um caráter lúdico associado, pois todos eles foram 

traduzidos em momentos que relacionavam com o brincar. Isso demonstrou que 

independentemente da função do material ou da conduta, quando esta vem associada à terapia 

lúdica ou o estimula, passa despercebida pela criança, e, assim, a fisioterapia torna-se mais 
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agradável, gera lembranças boas, e interage com as características próprias da infância 

(SARMENTO, 2009).  

A criança apreciou aquele momento e, possivelmente, esse material poderá ser utilizado 

futuramente sem que ela apresente resistência. Quer-se, então, enfatizar, que não há 

necessidade do fisioterapeuta possuir um arsenal de brinquedos, basta que ele possua 

conhecimento pedagógico a respeito da infância, da terapia lúdica, da criatividade e estimule a 

imaginação da criança e a explore. Ele pode entreter a sessão de fisioterapia transformando os 

materiais em recursos lúdicos, e esta passa a ser atrativa e melhor percebida, assim a criança 

envolve-se no brincar terapêutico.  

 Essa pesquisa evidencia que há a necessidade do fisioterapeuta ter conhecimento a 

respeito dos aspectos da infância, tais como o uso da terapia lúdica, comunicação e interação, 

bem como conhecimentos acerca da Sociologia da Infância, que concebe a criança como 

pertencente a uma classe social. O fisioterapeuta que opta por compreender a criança e sua 

infância vai além do modelo biomédico, ele pode vir a perceber que a criança dá sentido ao 

mundo, produz história, cultura, que não deve ser apenas um objeto de estudo, e que se pode 

pesquisar e aprender com elas. 

 A infância das crianças doentes precisa ser de qualidade. O brincar deve ser 

compreendido como uma necessidade e que jamais deveria ser tomado pela rotina do 

tratamento. Quando a doença impõe uma rotina, como horas de fisioterapia, seria interessante 

que o fisioterapeuta compreendesse a necessidade de se brincar. A criança está inserida na 

infância, e o seu presente em criança é a infância. Estando atento a esses aspectos 

fundamentais quando se trata de fisioterapia pediátrica, o fisioterapeuta, bem como os 

estágios supervisionados, poderiam objetivar essa qualidade de vida infantil, o que perpassa 

um olhar do físico, percebendo a criança em sua singularidade. 

A hidroterapia e o grupo de psicologia, chamado por Lula Molusco de “grupinho”, 

foram enfatizados como os tratamentos onde mais brincam. As brincadeiras consideradas 

pelas crianças, na fisioterapia, que tiveram maior destaque foram realizadas durante a 

hidroterapia. As sessões na sala de fisioterapia foram mencionadas sem muito entusiasmo, 

porque lá, talvez, elas brinquem pouco ou, às vezes, nem brinquem. A sessão fica muito 

voltada aos exercícios, sem que a criança faça uso da imaginação, sem transportar-se para a 

fantasia, o que na hidroterapia fica evidente. O fisioterapeuta na hidroterapia possui um leque 

de recursos lúdicos a serem explorados, podendo utilizar-se mais ainda desse repertório, não 

apenas em dias específicos. O fisioterapeuta hospitalar poderia perceber mais que a criança 
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necessita de diálogo e quer compreender a terapia, isso poderia facilitar a efetivação das 

condutas. 

 A terapia lúdica no ambiente hospitalar também poderia ser avaliada e repensada. As 

crianças relacionam o brincar no hospital com a fisioterapia no momento que trazem o lúdico 

advindo de sua imaginação. Talvez o fisioterapeuta pudesse explorar mais o repertório lúdico 

nesse ambiente, independentemente de partir dele ou da criança a brincadeira. 

O fisioterapeuta poderia brincar mais e conduzir melhor a iniciativa de brincar que 

parte da criança, sendo esse recurso levado ao brincar terapêutico, contemplando, assim, os 

objetivos fisioterapêuticos.  

Por meio dessa pesquisa, pode-se observar que as crianças participantes ressaltaram 

que não brincam na sala de fisioterapia, pois lá é lugar para fazer exercícios, mas que também 

tem o momento de brincar, sendo a terapia lúdica pouco explorada. Percebe-se que é durante a 

hidroterapia que os exercícios são mais associados ao lúdico, sendo estes os mais lembrados 

em detalhes com certo entusiasmo, vistos como brincadeira e não como exercício – é o 

momento de brincar na hidroterapia que faz a terapia ser apreciada por estar submetendo a 

criança ao prazer que a brincadeira proporciona. 

 As crianças acima de tudo são crianças, compreendidas na infância, no presente em 

criança, e não são apenas pacientes, possuem o direito de viver a infância, e a rotina imposta 

pela doença não poderia prevalecer sobre esta. Para isso, acredita-se que subsidiar uma 

infância de qualidade é fundamental. Pensar somente no futuro delas talvez não seja o 

bastante, pois pensar no presente, na infância delas, também parece ser indispensável. A partir 

de suas vozes, de seus pontos de vista pode-se identificar o que elas necessitam para terem 

qualidade de vida infantil.  

A qualidade de vida infantil não deveria ser analisada e sim almejada em um âmbito 

mais humanizado, não se utilizando de questionários os quais, muitas vezes, quantificam e 

nem são interpretados e respondidos pelas crianças em sua essência. 

Respeitar seus direitos inclui que as crianças expressem suas opiniões. Isso é um passo 

muito importante para a humanização da saúde, principalmente quando se objetiva a 

qualidade de vida infantil. Pensar na criança é buscar compreender seu presente em criança, o 

que poderá refletir na sua vida adulta, pois ter lembrança da infância de maneira a recordar 

brincadeiras, amigos e amores pode influenciar de forma positiva na sua vida adulta. E isso 

poderia fazer parte da memória destas crianças que passam a maior parte de suas vidas em 

função de uma rotina que prioriza o futuro e talvez esqueça um pouco da criança e da 

infância.  
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Nos momentos de brincadeiras referidos pelas crianças, elas se esquecem, 

possivelmente, da doença, das limitações, e envolvem-se dando sentido aos movimentos que 

lhes são solicitados. O que confirma isso é o fato de que nenhuma criança falou que possui 

dificuldades para brincar, pois brincando parece que elas esquecem mesmo da doença. 

Percebeu-se que as opiniões das crianças divergem no que diz respeito a gostar da 

fisioterapia, pois para algumas delas os fisioterapeutas “são legais”, e gostam da sessão que 

possui brincadeiras ou que apresentam momentos de terapia lúdica. Há quem ache que foi 

perdendo o entusiasmo, e fala que no começo era legal. Há quem não goste porque parece que 

não compreende o que acontece com seu corpo no momento da conduta e ressalta uma 

sensação de desconforto; referem-se que há momentos que as apertam, pedem para tossir e 

isso causa dor, isso faz com que não gostem ou gostem pouco, mas o fato é que fazem 

fisioterapia porque percebem a necessidade e a importância nas suas vidas. 

 Vale ressaltar a necessidade de quando em casa, elas se lembrarem dos momentos na 

fisioterapia e almejarem que a próxima sessão contemple tais momentos agradáveis, pois elas 

gostariam que a fisioterapia fosse como no “grupinho”, onde brincam e interagem mais. Dessa 

forma a fisioterapia, talvez, possa ser pensada com mais entusiasmo pelas crianças, sem 

preocupações negativas, e a terapia lúdica e o diálogo só têm a contribuir para isso, pois 

proporcionam qualidade de vida infantil já durante as sessões. 

Esse estudo reforça que a infância é uma categoria social, e, nesse contexto, 

encontram-se as crianças com doenças crônicas e a infância destas. Essa pesquisa preocupa-se 

com o os cuidados atribuídos a elas no que se refere a sua vida. Ele traz a possibilidade de 

uma aproximação efetiva entre a educação (Sociologia da Infância) e a Saúde (Humanizar, 

tendo em vista a qualidade de vida infantil). Quando o paciente é uma criança, singularmente 

constituída, é indispensável que o fisioterapeuta questione-se sobre como está sendo essa 

infância e, pedagogicamente, possa introduzir a atividade lúdica nas sessões.  

O fisioterapeuta por intermédio do diálogo pode ser capaz de identificar o que as 

crianças objetivam com a fisioterapia, o que elas percebem de melhora, suas dificuldades e, 

ainda, analisar, a partir dos pontos de vista delas, se as atividades lúdicas escolhidas por ele 

despertam entusiasmo e possibilitam às crianças atribuir sentido à terapia.  

O fisioterapeuta pode, também, analisar se as sessões estão sendo satisfatoriamente 

planejadas e bem conduzidas, pois se fala aqui que reabilitar requer conhecimentos 

pedagógicos em se tratando de crianças. Identificados os pontos negativos a partir dos pontos 

de vista das crianças, ele pode então reavaliar suas condutas, a fim de estabelecer novas 

estratégias que venham a contribuir para um atendimento integralizado, ou seja, a criança 
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pode contribuir com a fisioterapia, participando desde a avaliação fisioterapêutica, bem como 

das condutas, elucidando seus objetivos, sugerindo brincadeiras, para que a fisioterapia seja 

mais atraente.  Além disso, fazer uso de métodos que auxiliem para que os exercícios possam 

ser mais bem compreendidos e que o diálogo prevaleça, assim como o brincar terapêutico. 

Essa pesquisa acredita na carência da formação do fisioterapeuta no que se refere a 

conhecimentos acerca do tema infância, os quais correspondem, também, a brincadeiras e 

meios de facilitar a interação com as crianças. Outrossim, sugere uma reflexão quanto a 

abordar o tema infância durante a graduação. Talvez os fisioterapeutas necessitem ter sanadas 

as dúvidas geradas durante a academia, durante os estágios supervisionados em clínicas e 

hospitais. Assim, pretende-se motivar os fisioterapeutas e graduandos a identificar estratégias 

diferenciadas e criar novas perspectivas para as crianças em relação à fisioterapia, 

colaborando na formação desse profissional que atua em pediatria. 

Ter em mente os benefícios da fisioterapia, incluindo aqui a criança no processo de 

recuperação, pode contribuir para uma infância de qualidade, pois proporciona olhar para a 

fisioterapia sob uma ótica de integralidade, que vai além da doença, e se dirige para uma 

perspectiva que se traduz em um perfil mais crítico e reflexivo desse profissional. Parte de 

uma premissa que leva em consideração os valores, os hábitos, as experiências e os 

significados que se atribui às pessoas, não visando, assim, apenas formar o profissional que 

“sabe fazer”, pois se reflete a respeito de que tipo de profissional se quer formar para atuar na 

sociedade. Formar um profissional que coloca em prática uma atuação humanizada e que faz 

emergir essa perspectiva de sujeito, de pessoa singularmente constituída, de criança capaz de 

falar sobre a fisioterapia e de contribuir mais com a fisioterapia. 

Para isso, os cursos de fisioterapia necessitam, talvez, pensar mais no campo teórico e 

prático quanto à humanização da fisioterapia para que os futuros profissionais tenham em sua 

formação inicial um perfil humanizado para atuar em todos os setores da saúde, pois se crê 

que esse perfil não seja necessário somente na atenção básica de saúde, mas sim em todos os 

locais de atuação desse profissional. 

Ressalta-se que a relação que deve existir entre a fisioterapia e a infância, com o 

intuito de incluir o tema a uma reflexão quanto à fisioterapia sobre a ótica da integralidade 

para a fisioterapia pediátrica, é necessária. Assim, vai-se ao encontro deste novo perfil 

profissional que se almeja para a fisioterapia, aquele que se envolve no processo e vai além da 

reabilitação, que vai ao encontro de novas abordagens, que em pesquisas traz as pessoas como 

participantes ativos desse processo. Isso permitiria olhar a criança interagindo com a 

fisioterapia, o que poderia facilitar a relação entre fisioterapeuta e criança. 
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Essa pesquisa dedicou-se a demonstrar o quanto a criança pode contribuir com a 

fisioterapia, pois elas demonstraram ser capazes de compreender ainda mais sobre a terapia, 

podem trazer mais contribuições para ela. As crianças querem melhorar, e a fisioterapia 

trabalha em prol desse objetivo. Elas além de perceberem que estão melhorando, falam da 

importância de dar continuidade ao tratamento, não importando quanto tempo a fisioterapia 

vai fazer parte de suas vidas. Isso remete a importância que a fisioterapia tem para essas 

crianças, que demonstram que estão em busca de mais qualidade de vida infantil, pois querem 

brincar e socializar-se com as outras crianças. Para elas é importante atingir objetivos, os 

quais elas percebem: como Lula Molusco, ao correr com o andador atrás do irmão. A 

fisioterapia também possibilita para essas crianças abrir as pernas, andar, respirar melhor e 

não sentir dor, e, também, vai além da recuperação física, pois ela contribui de maneira 

integralizada quando inclui a criança à vida social. As crianças sugerem que a fisioterapia está 

no processo de humanização, pois este estudo evidenciou que já ocorrem mudanças da 

fisioterapia que encaminham esta profissão para esta visão mais humana. As crianças deixam 

sobressair aspectos de integralidade quando falam do fisioterapeuta com apreço; na 

participação dos pais, tanto durante as sessões como em domicílio; na preocupação de incluir 

brincar nem que seja em momentos específicos. Isso já demonstra sensibilidade por parte 

desses profissionais que estão se encaminhando para a humanização da fisioterapia. 

No entanto, para a fisioterapia continuar a seguir esse caminho e ser cada dia mais 

importante e interessante para as crianças, talvez se tenha que refletir sobre novas abordagens, 

isso inclui conceber a infância como categoria social, a criança como uma pessoa 

singularmente constituída e a terapia lúdica mais explorada durante as sessões, sendo 

importante propor mais diálogo com as crianças que reabilitamos e com suas famílias. 

A partir disso, pode-se compreender que reabilitar crianças requer conhecimento 

pedagógico. O fisioterapeuta pode contribuir mais na reabilitação da criança quando utiliza da 

brincadeira, a qual pode ser espontânea, partindo da criança, pois nela está incumbido o papel 

também do aprendizado e da terapia.  

Os objetivos da fisioterapia não devem perder-se durante a utilização da terapia lúdica, 

durante o momento da brincadeira, mas podem considerar que a brincadeira contribui para 

vínculo. Talvez isso requeira que o fisioterapeuta tenha em sua formação inicial 

conhecimentos acerca da relevância do tema, conhecimento teórico e prático quanto à 

utilização da terapia lúdica durante a fisioterapia, brincar/brincar terapêutico, E o tema 

infância pelo viés da Sociologia da Infância também seria interessante fazer parte desse 

currículo. 
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Assim a fisioterapia pode passar a ser lembrada com certo entusiasmo, através de 

lembranças que tragam momentos positivos. Para que elas possam perceber que as sessões 

não são totalmente repetitivas, e que lá elas também podem brincar. Não há necessidade de 

considerar somente as falas dos pais, pois essa pesquisa comprova que podem ser 

consideradas as falas das crianças, pois elas revelam com tamanha propriedade suas opiniões 

e revelam considerações pertinentes para a fisioterapia. Isso talvez possa contribuir com a 

fisioterapia no momento em que elas perceberem que suas opiniões são importantes. 

Buscar ter em si as palavras e o olhar crítico das crianças sobre a ou a respeito da 

fisioterapia, possibilitou descobrir que os fisioterapeutas e o Curso de Fisioterapia necessitam 

refletir no campo teórico e prático a respeito da infância, ouvindo o que as crianças têm a 

dizer. Para que assim se possa melhorar a qualidade de vida infantil, tendo como premissa o 

diálogo, o qual possibilita também uma relação de amizade, respeito, empatia entre criança e 

fisioterapeuta. 

Pensar na qualidade de vida infantil inclui tratar do tema infância e humanização na 

formação inicial do fisioterapeuta. Para isso o tema infância e terapia lúdica poderiam estar 

associados à teoria, contextualizados não somente na prática, mas sim sendo explorados a 

partir de um aparato teórico fornecido pela Sociologia da Infância, pois a terapia lúdica 

transforma o fisioterapeuta em parceiro e a fisioterapia em sua grande aliada, pois a criança 

passa a adquirir mais qualidade de vida infantil, ela brinca mais, e se mobiliza mais no 

brincar, bem como participa mais das brincadeiras com seus pares. Brincando na fisioterapia a 

criança é o presente, vive a infância, com perspectivas de um futuro melhor, com qualidade de 

vida infantil. Portanto, reabilitar requer conhecimento pedagógico, e o fisioterapeuta como 

educador pode fazer da terapia lúdica uma estratégia de ensino. 

Quando se ouve as crianças, está-se despindo de pré-conceitos e passa-se a observá-las 

dentro de uma perspectiva de integralidade, como pessoas que constituem a sociedade e que 

possuem opiniões. O que elas têm a dizer podem subsidiar mudanças e proporcionar 

qualidade de vida infantil para elas, e pode trazer mudanças significativas para a fisioterapia 

pediátrica, como encaminhá-la para uma relação humanizada em que a criança acredite cada 

vez mais na fisioterapia e no que ela pode proporcionar-lhe.  

Não se fala em dar voz às crianças, e sim compreender o que suas vozes significam 

para a fisioterapia pediátrica e o que isso pode contribuir para fornecer a elas melhores 

condições para que elas vivam sua infância. Através de um olhar sensível, pode-se perceber 

que as crianças são possuidoras de tamanha singularidade, pois ouvindo-as, foi possível que 
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elas expressassem seus anseios e desejos para com a fisioterapia. E isso só foi possível porque 

elas são pessoas capazes de falar a respeito do que faz parte de suas vidas.  

E a pesquisadora nesse contexto? Cada criança é lembrada por mim por sua 

singularidade, com muito carinho, admiração e respeito. Elas ficarão para sempre em minha 

memória porque além de contribuírem com essa pesquisa elas me proporcionaram ver o poder 

de superação que possuem, passando-me todo o entusiasmo, esperança e determinação que 

elas revelaram durante essa pesquisa.  

Quero aproveitar e socializar que estou muito contente por ter conhecido essas 

crianças tão envolventes, iguais a todas as outras, sensíveis, otimistas, fortes, sorridentes, que 

falam de suas vidas, que vão à escola, que brincam e querem melhorar. Lula Molusco, menino 

sorridente, que vibrava quando falava de suas conquistas com a fisioterapia e de andar de 

andador; Maria Cecília, a aniversariante, de cadeira de rodas e roupas rosa; Pucca, engraçada, 

ansiosa por entrar na água, por ver o fisioterapeuta, por estar na piscina; Bob Esponja, 

contador de piadas que fazia questão de mostrar os resultados da fisioterapia; Isa TKM, frágil, 

meiga, difícil de sorrir em um dia, cativante no outro; Relâmpago, que adora bicicletas, que 

nos primeiros dias não quis conversar; Russel, que queria saber quem eu era, se eu era 

professora e que tratava das questões da doença, da hospitalização com serenidade. 

Essa pesquisa demonstra e reforça que essas crianças desempenham um papel muito 

importante em nossa sociedade, pois elas são capazes de transformar o olhar do adulto, 

capazes de transformar o que parecia ser suficiente. 

Como pessoas contemporâneas, elas são o presente em criança hoje, e refletir sobre 

seus pontos de vista possibilita que elas indiquem o que é necessário para seu amanhã quando 

elas ainda serão crianças, compreendidas, ainda, na infância.  

Para finalizar, trago com ênfase e com a devida importância mais uma fala das 

crianças, pois ouvir o que elas tinham a dizer demonstrou ser uma maneira de compreendê-

las, de humanizar e proporcionar qualidade de vida infantil. Pensando por este viés 

integralizado, trago a fala de Russel: “Sabe né... toda criança gosta de brinca”. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Seu filho (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa realIzada pela 

mestranda do Mestrado Acadêmico em Educação da UNIVALI, Kadine P. Bender dos Santos, 

sob orientação da professora Doutora Valéria Silva Ferreira. O estudo pretende descobrir o 

que pensam as crianças em relação ao seu tratamento fisioterapêutico. 

Seu filho (a) será convidado a responder espontaneamente a uma entrevista áudio 

gravada, e fotografada, que será realizada na sua presença, com questões simples, 

relacionadas ao seu tratamento. Ressaltamos que a participação de seu filho (a) é voluntária 

podendo ser interrompida ou até mesmo o consentimento retirado pelo senhor (a) a qualquer 

momento. A identidade e as imagens do seu filho (a) serão preservadas, mantidas em sigilo, 

respeitando sua privacidade. Seu filho (a) será informado que essa entrevista quer ouvir o que 

ele (a) pensa do seu tratamento fisioterapêutico, não tendo a obrigação de participar, podendo 

deixar de responder às perguntas a qualquer momento. Se a criança chorar e/ou sentir-se 

incomodada, imediatamente a entrevista será interrompida.  

Ressalto que esse Termo será assinado em duas vias iguais, porém uma via deste 

Termo será entregue para o (a) senhor (a) e a outra ficará em posse da pesquisadora. 

Se o senhor (a) autoriza a participação do seu (a) filho (a) na pesquisa preencha o 

consentimento abaixo: 

Concordo plenamente com os termos da pesquisa e autorizo a participação do meu 

filho (a)                                                     na entrevista a ser realizada: ARCD (  ) HUPA (  ) 

Assinatura do pai mãe ou responsável: 

Data: 

 

Orientadora: Prof.ª Valéria Silva Ferreira                Mestranda: Kadine P. Bender dos Santos 

 

CONTATO PARA DÚVIDAS SOBRE A PESQUISA: 

Endereço: Rua: Uruguai, 458, Bloco 29, Centro - Itajaí, SC. Telefone: (47) 3341-7516 ou (47) 

8419-1066. E-mail: kadinebender@hotmail.com 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

 

 

1. Por que você faz fisioterapia? 

2. E o que você faz na fisioterapia? 

3. Você tem alguma dificuldade para fazer os exercícios na fisioterapia? 

4. Você gosta de fazer fisioterapia? 

5. Você brinca na fisioterapia? 

6. E quando você brinca na fisioterapia, brinca do quê? 

7. Você gostaria de brincar mais? 

8. Você acha importante fazer fisioterapia? 

9. E você acha que vai ter que fazer sempre fisioterapia? 

10. Você acha que está melhorando? 

11. Você tem dificuldades em casa ou em outros lugares? 

12. Em casa, você faz fisioterapia? 

13. Como você faz fisioterapia em casa? 

14. Onde aprendeu a fazer os exercícios? 

15. Você recebe ajuda? 

16. Como você vem pra cá? 
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APÊNDICE C: Quadro das análises 1: Quadro das Unidades de Significância 

UNIDADES DE 

SIGNIFICÂNCIA 

SUJEITOS   

 MARIA 

CECÍLIA 

8 ANOS 

ISA TKM 

6 ANOS 

LULA MOLUSCO 

7 ANOS 

BOB ESPONJA 

7 ANOS 

PUCCA 

8 ANOS 

RELÂMPAGO 

8 ANOS 

RUSSEL 

9 ANOS 

CAUSA 

(DOENÇA) 

Pra faze 

fisioterapia, 

hidro, psicólogo 

e TO. 

 

Por causa 

do 

problema 

do pulmão. 

A dor no 

pulmão. 

Pra faze fisioterapia né. Porque... o meu pé 

né. Quando eu 

tava... Quando eu 

era pequeno, meio 

né, daí eu, é... Daí 

meu pai disse que 

eu nasci com uma 

lesão, daí meu pé 

tá, tá meio torto, daí 

eu fiz cirurgia, daí 

ele tá menos torto. 

Ele ficava mais pra 

dentro, assim. 

Eu tenho 

mielgocele e 

hidro. 

Tem uma coisa 

que colocaram 

dentro da minha 

cabeça. 

Por que eu 

canso pra 

respira. 

Por causa de 

que eu nasci 

com isso. 

A... Esta coisa 

no pulmão. 

O problema do 

pulmão. 

 

Eu... Eu tava com 

dor e tosse. 

Aqui atrais, 

quando eu 

respirava. 

A mãe disse que é 

de novo coisa do 

meu pulmão. 

 

MOTIVO DE FAZER 

FISIOTERAPIA 

Pra mim não... 

encarangar de 

vez. 

Por causa 

do pulmão, 

eu disse. 

 

aí eu comecei a fazer 

tratamento, pra... pra... 

abrir a perna, tudo, 

pra... 

Pra... também, pra... 

também, é... pra... pra... 

anda, não cruza as 

perna e também... 

Eu não consegui até 

agora é andar sem 

andador. 

Meu pé tá, tá meio 

torto. 

Pra anda. Preciso melhora 

pra i para casa 

né. E... a... A 

fisio limpa o 

pulmão pra não 

piora né. 

Pra ficar melhor 

né. Pra pode... 

Pode ir pra casa 

né mãe. 
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O QUE FAZ NA 

FISIOTERAPIA 

Hidro e fisio. 

Exercício. 

Massage. 

Eles me 

apertam. 

Eles 

pedem pra 

tossir e sai 

a sujera. 

Exercício pra perna. 

Isso, pra alonga o 

músculo (sorriu). Daí 

depois eu tenho hidro 

também, é... exercício 

na água, mas depois eu 

tenho, no final eu tenho 

uma brincadeira 

(sorriu). 

Hidroterapia, 

fisioterapia não. 

Quando é segunda-

feira agente só faz 

exercícios, e 

quando é sexta-feira 

no final (se referiu 

ao fisioterapeuta) 

sempre faz uma 

brincadeira com 

agente.  

Hidro e o que (se 

referiu ao fisio) 

manda eu faço. 

Andando na 

piscina, 

empurrando as 

coisas para (se 

referiu ao fisio). 

De ajuda, empurra 

o quadrado.  

A fisio balança 

o meu 

peito...pede pra 

tossi. Agente 

caminha... 

Faço assim... 

tipo... Cachimbo 

do Popai 

(Popeye) sabe. 

Eu faço fisio né. 

A...eu tusso, eu 

faço de subi a 

bolinha. 

 

 

 

 

 

 

BRINCAR NA 

FISIOTERAPIA 

Não. Exercício. 

Tem os 

exercício 

importante, daí 

é isso que tenho 

que faze aqui. 

Não. 

Porque... É 

chato sem 

fazer nada. 

É 

diferente. 

Porque lá 

em casa é 

mais 

melhor. Eu 

não brinco 

aqui. 

Sim (sorriu). Na 

fisioterapia não, só no 

grupinho e na hidro. E 

no grupinho eu brinco 

toda hora (sorriu). Daí 

depois eu tenho hidro 

também, é... exercícios 

na água, mas depois eu 

tenho, no final eu tenho 

uma brincadeira 

(sorriu). 

Porque a hidro, é... é 

mais, é mais... legal né. 

Tipo assim, agente, (se 

referiu ao 

fisioterapeuta) me bota 

numa boia, numa boia 

assim agente vai 

pedalando, eu tenho 

que... Que pega (se 

referiu ao 

fisioterapeuta) com 

golpe de... Caratê 

(sorriu constantemente 

enquanto falava). 

Só a única fisioterapia 

que eu faço que eu não 

Quando é segunda-

feira agente só faz 

exercícios, e 

quando é sexta-feira 

no final (se referiu 

ao fisioterapeuta) 

sempre faz uma 

brincadeira com 

agente. Agente joga 

argola, agente... 

Hum... Agente 

também... Que... 

que agente faz 

mais? (colocou a 

mãozinha no 

queixo). Agente 

brinco assim que 

tinha, que agente 

era de basquete, 

futebol também. 

Tinha outro que eu 

gostava de brincar, 

era de chuta o João 

bobo, que tinha que 

chuta, com assim... 

Mais com o 

calcanhar, mais daí 

Uhum, mas um 

poco. Brinco de 

nada (nadar) às 

vezes sozinha, no 

final tem uma 

brincadera na 

piscina, daí no 

final.  

Quando tem o 

cachimbo do 

Popai (Popeye) 

eu brinco. 

Não. 

A... Porque sim... 

Sabe né...toda 

criança gosta de 

brinca. 
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brinco é a fisio né. 

Grupinho, é que o 

grupinho, é... agente 

brinca de um monte de 

coisa lá no grupinho 

(sorriu). Só (se referiu 

ao seu irmão) que 

brincava na 

fisioterapia. É, tem... É 

tem o momento que dá 

pra brincar né. É tem o 

momento que faz o 

exercício, que nem na 

hidro, o momento que 

brinca e tem o 

momento que faz 

exercício. Eu queria 

que nem na fisio igual 

que nem na hidro. 

agente paro de 

brinca. 

 

MOTIVO DE 

GOSTAR DA 

FISIOTERAPIA 

 

Sim. Porque ele 

são bem legal. 

  

Sim. Mas eu gosto 

mais de faze grupinho 

(sorrindo). Grupinho, é 

que o grupinho... É... 

Agente brinca de um 

monte de coisa lá no 

grupinho (sorriu). Só 

(se referiu ao seu 

parente) que brincava 

na fisioterapia. 

 

(balançou a 

cabeça), é mais ou 

menos, porque tem 

vezes, assim, no 

começo era legal 

né. 

 

Gosto. Porque eu 

preciso né. 

 

Sim. Eles fazem 

coisa pra eu ri. 

E... a... A fisio 

limpa o pulmão 

pra não piora 

né. 

O cachimbo eu 

gosto. A bolinha 

gira, gira...a 

gente sente. 

 

Aham. Tem que 

faze né. 

Gosta, gosta eu 

né, eles são legal, 

dizem pra mim 

gosto poco. Mas 

preciso, que daí é 

pra mim fica bom. 

 

MOTIVO DE NÃO 

GOSTAR DA 

FISIOTERAPIA 

 Não. Eles 

me 

apertam. 

Pedem pra 

tossir. Isso 

dói. E eu 

não gosto. 

Por causa 

que daí 

 Mas daí foi 

enchendo o saco 

(sorriu). 
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parece que 

o osso ta 

saindo do 

lugar. 

TRAJETÓRIA PARA 

A FISIOTERAPIA 

Eu venho com o 

carro da 

prefeitura. Vou 

até o centro de 

(se referiu ao 

nome da 

cidade). Quatro 

hora (horário 

que sai de 

casa). 

Meu pai e 

minha 

mãe. 

 

7 e 20 todo dia que 

tem, que tem que ir 

(falou o nome da 

instituição), acordar 7 e 

20 e chega a 8 hora. Às 

vezes com meu pai, às 

vezes com minha mãe, 

às vezes até com minha 

irmã. De carro, de 

bicicleta (sorriu). Sim, 

agente vai ate na 

escola, às vezes de 

bicicleta (sorrindo 

constantemente). 

Eu acordo de 

manhã, 7 e 20 ou 8 

hora, daí, daí agente 

vem, agente vem 

pra cá né, agente, 

daí agente, daí 

agente vai pela 

ponte, ou por lá. 

Agente, agente vem 

de carro ou de 

bicicleta. Daí, daí 

quando agente vem 

de bicicleta tem um 

morro lá, o pai sai, 

sai avoado, assim 

bem rápido (imitou 

com a boca o 

barulho de um 

carro, sorrindo 

constantemente 

enquanto falava da 

vinda de bicicleta). 

De carro da 

prefeitura. 

Com a mãe e o 

vô de carro do 

vizinho. 

 

Com a mãe. 

IMPORTÂNCIA DA 

FISIOTERAPIA 

Sim. Porque na 

fisioterapia isso 

ajuda melhora. 

Eu acho 

que 

preciso. 

Sim. Porque daí, 

também me, me... Me 

ajuda a anda  né, sem... 

Sem andador, mas com 

andador eu ando já. 

Sim, eu até corro com 

o andador (sorriu). 

Lógico!(sorriu) 

Porque, tem que, 

tem que faze né, 

porque se não vo 

piorando. 

Sim. É pra poder 

anda. 

Acho. Porque 

alivia o peito, 

pra não cansa de 

respira. 

 

Sim.  Pra fica 

bom né... Melhora 

mais. 

QUANTO À 

MELHORA 

Um pouco. 

Menos 

encarangada. Eu 

me mecho mais. 

Acho... Só 

um pouco. 

Mas com andador eu 

ando já. Sim, eu até 

corro com o andador 

(sorriu). 

Ele ficava mais pra 

dentro, assim. Acho 

que sim. 

Sim. Acho que sim. Mais agora passo. 

Sim, eu faço tudo 

de fica bom. 

DIFICULDADES NA Algum.  Eu faço A dor na Não (ficou bastante Tinha, tem um Tenho muita A...me Dói... Nada.  
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FISIOTERAPIA todos, mas 

alonga agora dói 

menos.  

minha 

mão. 

Quando 

pedem pra 

tossi dói e 

eu não 

gosto. 

Tinha uma 

coisa bem 

apertado. 

(soro) 

pensativo e olhou para 

o pai), não... mas que 

dificuldade tu tá 

falando? É meio difícil 

né, porque é... dói né. 

Só que, só que, estica, 

estica, até... até, é ... 

Tem que esticar né, 

pra... (demonstrou 

abrindo os bracinhos e 

olhou para as pernas). 

Isso, pra alonga o 

músculo (sorriu). A 

única coisa que eu 

quero fazer, que eu 

não... que eu não 

consegui até agora é 

andar sem andador, e 

correr atrás do meu 

irmão (sorriu). 

 

monte. Era um, que 

assim né, eu tinha 

que pega né, e 

aquele lá que tinha 

da escada né, que 

eu subia, era difícil, 

mas eu gostava, 

porque tinha que 

fazer força, força. 

Eu tinha que buscar 

uma argola lá em 

cima, daí eu ia lá 

em cima, daí eu ia 

lá pegava, descia de 

novo, e lá eu dava 

para (se referiu ao 

fisioterapeuta). 

Tinha vez que eu 

não me aguentava 

mais e jogava lá de 

cima para (se 

referiu ao 

fisioterapeuta). 

dificuldade ainda. 

De empurra eu 

canso. 

assim...quando é 

de tossi. 

 

Mais cansa né. 

 

FISIOTERAPIA EM 

CASA 

Sim, porque eu 

tenho uma 

piscina, eu faço 

na piscina. A 

mãe ajuda.  

Não. 

Porque eu 

não sabia, 

e eu não 

gosto. 

Antes eu fazia... 

assim... (ficou 

pensativo e olhou para 

o pai). A minha mãe 

fazia bem assim: ela 

botava a minha perna... 

assim (olhou para as 

pernas e tentou 

demonstrar). Ela 

botava a minha perna 

embaixo da, da perna 

dela, daí a outra ela 

esticava, esticava, 

esticava. Na sala de 

fisioterapia (onde a 

mãe aprendeu os 

Não... (ficou 

pensativo por uns 

instantes). Às vezes 

quando, quando (se 

referiu ao 

fisioterapeuta) 

falava que tinha que 

fazer, que era... Que 

tinha férias no meio 

né, daí (se referiu 

ao fisioterapeuta) 

falou pra fazer né, 

pra não para, daí 

minha mãe ficava 

fazendo. é (se 

referiu ao 

Faço de rola o pé, 

e faço também... 

Faço tudo. (Olhou 

e apontou o 

dedinho para a 

mãe, se referindo 

que ela faz 

fisioterapia nela 

em casa). 

Aham. A mãe 

faz aquele que 

sai ventinho. 

Não.  Em casa eu 

não preciso. Eu 

não to doente em 

casa. 
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exercícios). 

 

fisioterapeuta) 

ensinou (ensinou a 

mãe). 

FISIOTERAPIA 

PARA SEMPRE 

Sim. Porque daí 

eu to 

melhorando 

cada vez que eu 

venho mais 

ainda, eu vou 

melhorando 

mais. 

Sim. Pra 

ficar 

melhor. 

Sempre, sempre não 

né. Uma hora eu vou te 

que sai né (sorriu). 

Não. Até melhora 

mais né. 

Sei que sempre 

não. 

Sim.  Da fisio 

eu preciso né. 

 

Só quando da isso 

no meu pulmão. 

OBJETIVO COM O 

TRATAMENTO 

Andar. Ficar 

melhor. 

Pra não 

precisar 

mais fazer 

nada disso. 

A única coisa que eu 

quero fazer, que eu 

não... que eu não 

consegui até agora é 

andar sem andador, e 

correr atrás do meu 

irmão (sorriu). 

Que meu pé se 

indireite. 

Anda. Pra não piora 

né.  Porque 

alivia o peito, 

pra não cansa de 

respira  

Pra ficar melhor 

né. Pra pode... 

pode ir pra casa 

né mãe.  Sim.  Pra 

fica bom né... 

Melhora mais...  

A ESCOLA 

E 

DIFICULDADES NA 

ESCOLA 

Tem algumas 

meninas que 

querem jogar 

bola. 

A fisio me ajudo 

melhora lá na 

escola. 

A me 

movimentar, pra 

não ficar 

encarangada pra 

brinca. 

Não. É 

legal.  

É legal, agente faz 

outros amigos né. 

Encontra, encontra os 

que agente já fez né 

(sorrindo 

constantemente). 

Na escola bem, 

bem, bem. Só na 

educação física lá 

que tem uns guri 

maluco, que ficam 

que nem notam que 

eles tão correndo, e 

daí “bum” (se 

referiu aos meninos 

colidirem com ele). 

Não. Não. Não tenho 

dificuldade. 

OUTROS 

TRATAMENTOS 

[...] TO e 

psicóloga. 

Médica e 

tia do soro. 

Antes eu tinha TO 

(terapia ocupacional), 

né, pra... Ela me deu 

aquela luvinha, aquela 

pra faze isso 

(demonstrou as 

mãozinhas abertas e 

abriu bem os 

dedinhos). Daí, eles 

Agora só fisio. Fono.   
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chamam de figa, mas 

isso... 

Eu tinha fono 

(fonoaudiologia) 

antes... 

Fono e hidro e fisio. E 

TO. Mas a TO e a fono 

eu já saí, agora eu só to 

na fisio, no grupinho 

(Psicologia) e na hidro. 

TEMPO DE 

FISIOTERAPIA 

 

(Há 3 anos) Por causa 

dessa 

man... Essa 

mangueira. 

Tirando 

sujeira do 

pulmão. 

Caca 

(levantou o 

lençol e 

mostrou o 

dreno 

torácico). 

Fisioterapi

a há 1 ano 

(relato da 

mãe). 

Mas daí é o meu último 

dia, mas depois de, 

do... Ainda tenho mais 

consulta ainda depois... 

(ferias). 

Porque, é... Também eu 

faço fisioterapia, é... 

Desde de...de... é... 

2009. Eu também, eu 

também venho pra cá, 

porque, porque eu... 

(falou o nome da 

instituição), quando 

entrei (falou o nome da 

instituição) é... eu, eu 

ia (falou o nome de 

outra instituição), né. 

Aí enquanto (falou o 

nome da instituição) 

não abria, ei ia (falou o 

nome da instituição), 

só que aí (falou o nome 

da instituição) abriu e o 

pai começo a leva eu 

(falou o nome da 

instituição), aí eu 

comecei a fazer 

tratamento, pra... pra... 

abrir a perna, tudo, 

Já tem aqui uns 

ano, pensa quantos 

anos. (ficou 

pensativo, colocou 

a mãozinha no 

queixo e olhou para 

o pai). É porque eu 

dei uma parada né, 

mas daí eu 

continuei depois. 

Fisioterapia desde 

que nasceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapia desde 

os 6 meses de 

idade (relato da 

mãe). 

Por causa de 

que eu nasci 

com isso. 

Fisioterapia 

desde os 6 

meses de idade 

(relato da mãe). 

Quando que eu 

era pequeno 

sabe... Daí eu 

cresci... e eu 

tenho ainda. 

Fisioterapia desde 

os 6 meses de 

idade (relato da 

mãe). 
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pra... 

Fisioterapia desde que 

nasceu. 

 

DIFICULDADE PARA 

BRINCAR 

 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. Nenhuma. 
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APÊNDICE D - Quadro das análises 2: Quadro dos Eixos das Unidades de Significância 

 
DOENÇA POR QUE FAZ 

FISIOTERAPIA 

E SUA IMPORTÂNCIA 

O QUE FAZ NA 

FISIOTERAPIA 

O QUE FAZ NA 

FISIOTERAPIA QUE 

RELACIONA COM O 

BRINCAR 

MOMENTOS QUE BRINCA 

NA FISIOTERAPIA 

Dificuldade pra me 

movimentar(1) Problema do 

pulmão, dor no pulmão (2). 

Abrir a perna (3). 

Uma lesão, pé meio torto 

(4). 

Mielo e Hidro. Tem uma 

coisa que colocaram dentro 

da minha cabeça. (5).  Por 

que eu canso pra respira. 

Por causa de que eu nasci 

com isso. 

A... esta coisa no pulmão. 

O problema do pulmão. (6). 

Eu tava com dor e tosse. 

Aqui atrais, quando eu 

respirava (7). 

 

 

Observações: 

A doença para a criança: 

Não encarangar, ajuda melhora 

(1), ajuda a anda sem andador, 

não cruza as perna (3), preciso 

(2), lógico, se não vo piorando 

(4). Pra anda (5).  Preciso 

melhora né. E... a... A fisio limpa 

o pulmão. Pra não piora né,  

Porque alivia o peito, pra não 

cansa de respira (6). Pra ficar 

melhor né. Pra pode... pode ir pra 

casa né mãe.  Sim.  Pra fica bom 

né... Melhora mais... (7). 

Exercícios (1, 4). Massagem, eles 

me apertam, pedem pra tossir,  e 

sai a sujera. Parece que o osso tá 

saindo do lugar, tirando sujeira do 

pulmão, caca (2). 

Exercício pra perna. Alonga o 

músculo, exercício na água, tem o 

momento que faz exercício (3). 

Andando na piscina, empurrando 

as coisas, empurra o quadrado, o 

que manda eu faço, faço de rola o 

pé (5). 

Bota numa boia, vai pedalando, 

tenho que pega, esticar (3). Subia 

lá em cima, ficava pendurado, 

chuta com o calcanhar, fazer força, 

buscar uma argola lá em cima, 

pegava, descia, dava, jogava lá de 

cima, segunda-feira a gente só faz 

exercício (isso na sala de  

 

Pega com golpe de caratê (3). 

Joga argola, brinco assim que 

tinha..., basquete, futebol, 

tinha outro que eu gostava de 

brincar, era de chuta o João 

bobo, mais daí a gente paro de 

brinca.(4). Brinco de nada às 

vezes sozinha.  

Faço assim... tipo... Cachimbo 

do Popai sabe (6). 

 

Observações: 

 

Brincadeiras consideradas 

pelas crianças: 

 

HIDRO: pegar com golpe de 

caratê, jogar argola, nadar e 

basquete. 

 

SALA DE FISIO: futebol, 

João bobo e cachimbo do 

Popeye. 

No final eu tenho uma brincadeira, 

tem o momento que dá pra brinca 

ne (3). 

Sexta-feira no final sempre faz 

uma brincadeira (4). 

Um poco (5).  

No final tem uma brincadera na 

piscina, daí no final (5).   

No grupinho eu brinco toda hora, a 

gente brinca de um monte de coisa 

lá no grupinho, só no grupinho e na 

e na hidro, a única fisioterapia que 

eu faço que eu não brinco é a fisio 

(3) (referindo-se que só na 

hidroterapia ele brinca). 

Quando tem o cachimbo do Popai 

eu brinco (6). 

Não. Porque sim... Sabe né... toda 

criança gosta de brinca (7) 

(justificando porque gostaria de 

brincar). 
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Dificuldade para se 

movimentar (1) (Distrofia 

muscular inespecífica)  

Dor nos pulmões (2). Canso 

pra respira (6) (Asma), 

Dificuldade para abrir as 

pernas (3). 

Deformidade no pé 

esquerdo (4) (Paralisia 

Cerebral), 

Mielo e hidro- empurra eu 

canso(5) 

(Mielimeningocele e 

Hidrocefalia). 

 

fisioterapia, pois falou: Sabe 

aquele negócio, tipo uma escada 

que fica na parede da fisio? 

(referindo-se ao Espaldar) (4). A 

fisio balança o meu peito...pede pra 

tossi. Agente caminha... 

Faço assim... tipo... Cachimbo do 

Popai sabe.  A fisio limpa o 

pulmão pra não piora né.  (6). 

Eu faço fisio né. A... eu tussu, eu 

faço de subi a bolinha (7). 

Observações: 

 

Consideram fisioterapia: 

 

Massagem (no tórax), tossir, tirar 

caca (sujeira) do pulmão (com o 

dreno torácico), exercício para 

perna, subir, ficar pendurado, 

chutar, fazer força, buscar argola lá 

em cima, pegar, descer, dar para o 

(a) fisioterapeuta ou jogar lá de 

cima e alongar o músculo. 

Exercício na água, andar na 

piscina, empurrar as coisas na 

piscina, como o quadrado, rolar o 

pé, botar numa boia. 

 

Observações: 

 

A hidroterapia (somente no final 

ou na sexta-feira) e o grupinho 

foram enfatizados como os 

tratamentos em que também 

brincam. 

Não percebem que todas as 

brincadeiras envolvem exercícios, 

e destacam o momento que 

brincam e o que faz exercício. 

Ressaltaram que não brincam na 

sala de fisioterapia, lá é lugar para 

fazer exercícios, mas que também 

tem o momento de brincar. 

Percebe-se que durante a 

fisioterapia (e hidro) os exercícios 

que possuem o instrumento lúdico 

são os mais destacados, lembrados 

em detalhes com certo entusiasmo, 

mas como brincadeira, não como 

exercício. A hidroterapia recebe 

destaque na utilização do lúdico 

como recurso terapêutico. Na 

fisioterapia ambulatorial, as 

crianças falam sobre o interesse de 

ser como na hidro. Na fala de uma 

menina hospitalizada, ela diz que 

brincar em casa é diferente, mas 

gostaria de brincar no hospital 

também, porque é chato sem fazer 

nada. 
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DIFICULDADES PARA 

BRINCAR 

OBJETIVOS COM A 

FISIOTERAPIA 

GOSTAR E NÃO 

GOSTAR DA 

FISIOTERAPIA 

QUANTO À MELHORA FISIOTERAPIA EM CASA 

Não (1,2,3,4, 5, 6 e 7). 

 

Observações: 

 

Ninguém referiu 

dificuldade imposta pela 

doença para brincar. 

Andar sem andador (3), 

melhorar mais (4), ficar 

melhor, sai (2), fisio igual 

que nem na hidro (2), anda 

(5), ficar melhor,  ajuda 

melhora  (1).   Preciso 

melhora pra i para casa né. 

E... a... A fisio limpa o 

pulmão pra não piora né,pra 

não cansa de respira,  ajuda 

fica bom, pra pode i pra 

casa. (6). 

Pra ficar melhor né. Pra 

pode...pode ir pra casa né 

mãe (7). 

Observações: 

 

Para melhorar e depois 

especificam: andar, abrir a 

perna, pé torto, dor nos 

pulmões, andar sem 

andador. 

Sim, são bem legal (1), sim, 

mas gosto mais do 

grupinho(2), mais ou menos, 

no começo era legal, foi 

enchendo o saco (4), não, 

parece que o osso tá saindo 

do lugar.  Me apertam. 

Pedem para tossi e isso 

dói...E eu não gosto (2), sim, 

tudo que (se referiu ao 

fisioterapeuta) manda eu 

faço (5),Dor (2,3). 

Sim. Eles fazem coisa pra eu 

ri. 

A fisio limpa o pulmão pra 

não piora né. O cachimbo eu 

gosto. A bolinha gira, gira... 

A gente sente (6). Gosta, 

gosta eu gosto poco. Mas 

preciso né, eles são legal, 

dizem pra mim, que daí é 

pra mim fica bom (7). 

Observações: 

Um pouco (1, 2), com 

andador eu já ando, até 

corro com o andador (3), 

acho que sim, ficava mais 

pra dentro (4),tô 

melhorando cada vez que 

eu venho mais, vou 

melhorando  mais, ajuda 

melhora,  menos 

encarangada, eu me mecho 

mais (1), se não vou 

piorando, melhorar mais 

(4). Sim (5). Acho que sim 

(6). Mais agora passo. 

Sim, eu faço tudo de fica 

bom (7). 

 

Observações: 

 

Aparece: Um pouco, estão 

melhorando cada vez mais, 

vai piorar se não fizer, vai 

encarangar (sem se 

movimentar) de vez. 

Outros descrevem o que já 

Sim, tenho uma piscina, mãe ajuda (1), não, eu não 

sabia (2), antes eu fazia, mãe fazia, ela botava a 

minha perna... assim (olhou para as pernas e tentou 

demonstrar). Ela botava a minha perna embaixo da 

perna dela, daí a outra ela esticava, esticava, 

esticava. Na sala de fisioterapia (onde a mãe 

aprendeu os exercícios) (2), Às vezes quando, 

quando (se referiu ao fisioterapeuta) falava que 

tinha que fazer, tinha férias no meio daí (se referiu 

ao fisioterapeuta) falou pra fazer né, pra não pará, 

daí minha mãe ficava fazendo. é (referiu-se ao 

fisioterapeuta) ensinou (ensinou a mãe) (3), Faço 

de rola o pé, e faço também...faço tudo. (Olhou e 

apontou o dedinho para a mãe, se referindo que ela 

faz fisioterapia nela em casa) (5). 

Aham. A mãe faz aquele que sai ventinho 

(Nebulização) (6).  Não.  Em casa eu não preciso. 

Eu não tô doente em casa (7). 

 

Observações: 

 

Sim ( 4):  

Sim (4)- nas férias, não dá para parar, faço tudo. 

Todos que fazem fisioterapia em casa referem-se 
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Sim (4 crianças) 

 

Mais ou menos (1criança) 

 

Não (1) 

 

alcançaram como: andar 

com andador, o pé ficava 

mais para dentro. E uma 

criança acha que sim. 

que as mães aprenderam com o (a) fisioterapeuta. 

Uma menina faz na piscina da sua casa. 

 

Não (3): 

Não (1) não sabia que tinha que fazer. 

Faz aquele que sai o ventinho (Nebulização 

relaciona com a fisioterapia) (6). 

Em casa não faz porque não está doente (7). 
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FISIOTERAPIA PARA SEMPRE TRAJETÓRIA PARA A FISIOTERAPIA OUTROS TRATAMENTOS 

Sim. Porque daí eu to melhorando cada vez que eu venho 

mais ainda, eu vou melhorando mais (1).  Sim. Pra ficar 

melhor (2).  Sempre, sempre não né. Uma hora eu vou te que 

sai né (sorriu) (3).  Não. Até melhorar mais né (4). Sei que 

sempre não (5). Sim.  Da fisio eu preciso né (6).   Só quando 

da isso no meu pulmão (7).  

 

Eu venho com o carro da prefeitura. Vou até o centro 

de (referiu- se ao nome da cidade). Quatro hora 

(horário que sai de casa) (1).  

7 e 20 todo dia que tem, que tem que ir (falou o 

nome da instituição), acordar 7 e 20 e chega a 8 hora. 

Às vezes com meu pai, às vezes com minha mãe, às 

vezes até com minha irmã. De carro, de bicicleta 

(sorriu). Sim, a gente vai até na escola, às vezes de 

bicicleta (sorrindo constantemente) (3).  

Eu acordo de manhã, 7 e 20 ou 8 hora, daí, daí a 

gente vem, a gente vem pra cá né, a gente, daí a 

gente, daí a gente vai pela ponte, ou por lá. A gente, 

a gente vem de carro ou de bicicleta. Daí, daí quando 

a gente vem de bicicleta tem um morro lá, o pai sai, 

sai avoado, assim bem rápido (imitou com a boca o 

barulho de um carro, sorrindo constantemente 

enquanto falava da vinda de bicicleta) (4).  

 

Observações: 

 

As crianças apresentam uma trajetória ao mesmo 

tempo difícil, mas encarada como uma 

responsabilidade delas para com seu tratamento 

fisioterapêutico, e, às vezes, podendo ser até 

divertida. 

TO (terapia ocupacional), psicóloga (1), TO (1,3), fono 

(3), grupinho (pscicologia) (1,3), médica e tia do soro 

(2), hidro (3,5) (referem- se como se a hidroterapia 

fosse outro tratamento, e não fisioterapia). 
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APÊNDICE E - Quadro das análises 3: Quadro dos Eixos Temáticos 

A DOENÇA 

 

Compreende os eixos: 

 

A doença 

Quanto à melhora 

Outros tratamentos Trajetória para 

a fisioterapia. 

O TRATAMENTO 

 

Compreende os eixos: 

 

Por que faz fisioterapia e sua 

importância 

O que faz na fisioterapia 

Dificuldades na fisioterapia 

Objetivos com a fisioterapia 

Gostar e não gostar da fisioterapia 

Fisioterapia em casa 

Fisioterapia para sempre 

É FISIOTERAPIA OU 

MOMENTO DE 

BRINCAR? 

 

Compreende os eixos: 

 

O que faz na fisioterapia que 

relaciona com o brincar 

Momentos que brinca na 

fisioterapia 

Dificuldades para brincar 

Dificuldade pra me movimenta (1). 

Problema do pulmão, dor no 

pulmão (2). Abrir a perna (3). Uma 

lesão, pé meio torto (4). Mielo e 

Hidro. Tem uma coisa que 

colocaram dentro da minha cabeça. 

(5).  Por que eu canso pra respira. 

Por causa de que eu nasci com isso. 

A... esta coisa no pulmão. 

O problema do pulmão. (6). Eu 

tava com dor e tosse. Aqui atrais, 

quando eu respirava (7). Um pouco 

(1, 2), com andador eu já ando, ate 

corro com o andador (3), acho que 

sim, ficava mais pra dentro (4), tô 

melhorando cada vez que eu venho 

mais, vou melhorando  mais, ajuda 

melhora,  menos encarangada, eu 

me mexo mais (1), se não vou 

piorando, melhorar mais (4). Sim 

(5). Acho que sim (6). Mais agora 

passo. Sim, eu faço tudo de fica 

bom (7). TO (terapia ocupacional), 

psicóloga (1), TO (1,3), fono (3), 

grupinho (psicologia) (1,3), médica 

e tia do soro (2), hidro (3,5) 

(referem-se como se a hidroterapia 

fosse outro tratamento e não 

Não encarangar, ajuda melhora (1), 

ajuda a anda sem andador, não 

cruza as perna (3), preciso (2), 

lógico, se não vô piorando (4). Pra 

anda (5).  Preciso melhora né. E... 

a... A fisio limpa o pulmão. Pra não 

piora né. Porque alivia o peito, pra 

não cansa de respira (6). Pra ficar 

melhor né. Pra pode...pode ir pra 

casa né mãe.  Sim.  Pra fica bom 

né... Melhora mais... (7). Exercícios 

(1,4). Massagem, eles me apertam, 

pedem pra tossir,  e sai a sujera. 

Parece que o osso tá saindo do 

lugar, tirando sujeira do pulmão, 

caca (2). Exercício pra perna. 

Alonga o músculo, exercício na 

água, tem o momento que faz 

exercício (3). Andando na piscina, 

empurrando as coisas, empurra o 

quadrado, o que manda eu faço, 

faço de rola o pé (5). Bota numa 

boia, vai pedalando, tenho que 

pega, esticar (3). Subia lá em cima, 

ficava pendurado, chuta com o 

calcanhar, fazer força, buscar uma 

argola lá em cima, pegava, descia, 

dava, jogava lá de cima, segunda-

Pega com golpe de caratê (3). 

Joga argola, brinco assim que 

tinha..., basquete, futebol, 

tinha outro que eu gostava de 

brincar, era de chuta o João 

bobo, mais daí agente paro de 

brinca.(4). Brinco de nada às 

vezes sozinha. Faço assim... 

tipo... No final eu tenho uma 

brincadeira, tem o momento 

que da pra brinca ne (3). 

Sexta-feira no final sempre 

faz uma brincadeira (4). Um 

poco (5). No final tem uma 

brincadera na piscina, daí no 

final (5). No grupinho eu 

brinco toda hora, agente 

brinca de um monte de coisa 

lá no grupinho, só no 

grupinho e na e na hidro, a 

única fisioterapia que eu faço 

que eu não brinco é a fisio (3) 

(referindo-se que só na 

hidroterapia ele brinca). 

Quando tem o cachimbo do 

Popai eu brinco (6). 

Porque sim... Sabe né...toda 

criança gosta de brinca (7) 
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fisioterapia).  

Eu venho com o carro da prefeitura. 

Vou até o centro de (refere-se ao 

nome da cidade). Quatro hora 

(horário que sai de casa) (1). 7 e 

20 todo dia que tem, que tem que ir 

(falou o nome da instituição), 

acordar 7 e 20 e chega a 8 hora. Às 

vezes com meu pai, às vezes com 

minha mãe, às vezes até com minha 

irmã. De carro, de bicicleta (sorriu). 

Sim, a gente vai até na escola, às 

vezes de bicicleta (sorrindo 

constantemente) (3). Eu acordo de 

manhã, 7 e 20 ou 8 hora, daí, daí a 

gente vem, a gente vem pra cá né, a 

gente, daí a gente, daí a gente vai 

pela ponte, ou por lá. A gente, a 

gente vem de carro ou de bicicleta. 

Daí, daí quando a gente vem de 

bicicleta tem um morro lá, o pai sai, 

sai avoado, assim bem rápido 

(imitou com a boca o barulho de 

um carro, sorrindo constantemente 

enquanto falava da vinda de 

bicicleta) (4).  

 

Observações: 

 

 A doença impõe dificuldades, 

dentre estas a dificuldade para se 

movimentar, o pé que ficou torto, a 

dificuldade de abrir as pernas, 

tossir e a dor. 

 Possuem conhecimentos 

prévios da doença. 

 Convivem com a doença, pois 

já nasceram com ela. 

 Percebem a melhora. 

 Descrevem o que já 

melhoraram. 

 Acreditam que podem piorar se 

não fizerem fisioterapia.  

 Associam que quanto mais 

frequentarem a fisioterapia, mais 

irão melhorar.  

feira agente só faz exercício (isso 

na sala de fisioterapia, pois falou: 

Sabe aquele negócio, tipo uma 

escada que fica na parede da fisio? 

Referindo-se ao Espaldar) (4). A 

fisio balança o meu peito, pede pra 

tossi. Agente caminha... 

Faço assim... tipo... Cachimbo do 

Popai sabe.  A fisio limpa o pulmão 

pra não piora né.  (6). Eu faço fisio 

né. A... eu tussu, eu faço de subi a 

bolinha (7). Nada, nada (4), algum 

(exercício), jogar bola (1), dor 

(apertado, estica) (2, 3), um monte 

(difícil, fazer força)(4), muita 

dificuldade ainda, empurra eu canso 

(5), educação física (4), Dor (2,3). 

A... me dói... Assim... quando é de 

tossi (6). Nada. Mais cansa né (7). 

Andar sem andador (3), melhorar 

mais (4), ficar melhor (2), fisio 

igual que nem na hidro (2), anda 

(5), ficar melhor, (1).   Preciso 

melhora pra i para casa né. E... a... 

A fisio limpa o pulmão pra não 

piora né,pra não cansa de respira, 

ajuda fica bom, pra pode i pra casa. 

(6). 

Pra ficar melhor né. Pra pode... 

pode ir pra casa né mãe (7). Sim, 

são bem legal (1), sim, mas gosto 

mais do grupinho (2), mais ou 

menos, no começo era legal, foi 

enchendo o saco (4), não, parece 

que o osso tá saindo do lugar.  Me 

apertam. Pedem para tossi e isso 

dói... E eu não gosto (2), sim, tudo 

que (se referiu ao fisioterapeuta) 

manda eu faço (5), Dor (2,3). 

Sim. Eles fazem coisa pra eu ri. A 

(justificando porque gostaria 

de brincar). Não (1,2,3,4, 5, 6 

e 7). 

 

Observações: 

Momentos que brincam na 

hidroterapia são aqueles que 

brincaram de golpe de caratê 

e de nadar. Na sala de 

fisioterapia brincaram de 

futebol, basquete e João 

Bobo. E no hospital brincou-

se de cachimbo do Popeye. 

Mas a brincadeira é só no 

final. E a única fisioterapia 

que não brincam é aquela 

realizada na sala de 

fisioterapia. O grupinho é 

mais legal porque brincam 

toda hora.  

Falam que não possuem 

dificuldades para brincar. 
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 Almejam melhorar ainda mais. 

 Mencionam outros tratamentos, 

tais como Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional e Psicologia. 

 No hospital citam a médica e a 

enfermeira. 

 Quanto à fisioterapia dividiram 

esta em: fisioterapia na sala e na 

hidroterapia. 

 A trajetória imposta pela 

doença traduz-se, também, em 

frequentar semanalmente a 

fisioterapia.  Para isso, as crianças 

acordam cedo, necessitam de um 

ou mais transportes, dependem do 

transporte da prefeitura e da 

companhia dos pais. 

 Há crianças que vêm de carro 

ou de bicicleta, e também 

dependendo da companhia dos pais. 

 

 

 

 

 

fisio limpa o pulmão pra não piora 

né. O cachimbo eu gosto. A bolinha 

gira, gira...a gente sente (6). Gosta, 

gosta eu gosto poco. Mas preciso 

né, eles são legal, dizem pra mim, 

que daí é pra mim fica bom (7). 

Sim, tenho uma piscina, mãe ajuda 

(1), não, eu não sabia (2), antes eu 

fazia, mãe fazia, ela botava a minha 

perna... assim (olhou para as 

pernas e tentou demonstrar). Ela 

botava a minha perna embaixo da 

perna dela, daí a outra ela esticava, 

esticava, esticava. Na sala de 

fisioterapia (onde a mãe aprendeu 

os exercícios) (2), Às vezes quando, 

quando (se referiu ao 

fisioterapeuta) falava que tinha que 

fazer, tinha férias no meio daí (se 

referiu ao fisioterapeuta) falou pra 

fazer né, pra não para, daí minha 

mãe ficava fazendo. é (se referiu ao 

fisioterapeuta) ensinou (ensinou a 

mãe) (3), Faço de rola o pé, e faço 

também...faço tudo. (Olhou e 

apontou o dedinho para a mãe, se 

referindo que ela faz fisioterapia 

nela em casa) (5). Aham. A mãe faz 

aquele que sai ventinho 

(Nebulização) (6).  Não.  Em casa 

eu não preciso. Eu não to doente em 

casa (7). 

Sim. Porque daí eu to melhorando 

cada vez que eu venho mais ainda, 

eu vou melhorando mais (1).  Sim. 

Pra ficar melhor (2).  Sempre, 

sempre não né. Uma hora eu vou te 

que sai né (sorriu) (3).  Não. Até 

melhorar mais né (4). Sei que 

sempre não (5). Sim.  Da fisio eu 
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preciso né (6).  Só quando da isso 

no meu pulmão (7).  

 

Observações: 

 As crianças fazem 

fisioterapia porque acreditam que 

esta ajuda a melhorar, e se não 

fizerem acham que irão piorar. 

 Destacam que fazem para 

não encarangar, para andar sem 

andador, limpar os pulmões, 

aliviar o peito, para não cansar de 

respirar e para poder ir para casa. 

 Fazem na fisioterapia 

exercícios, alongamentos, 

massagem, tossem, tiram a sujeira 

dos pulmões. E também fazem a 

hidroterapia. 

 Os recursos e materiais 

utilizados na fisioterapia foram: 

João Bobo, bola (futebol), a 

piscina, quadrado, boia, argola, 

espaldar, shaker (cachimbo do 

Popeye) e incentivador 

inspiratório (subir as bolinhas). 

 Dentre as dificuldades na 

fisioterapia tem-se: alguns 

exercícios, fazer força, empurrar, 

tossir, dor e cansaço. 

 Na escola falaram da 

dificuldade para jogar bola, 

citando a educação física. 

 Os objetivos citados por 

elas além dos motivos de estarem 

fazendo fisioterapia que também 

traduzem em objetivos são: andar 

sem andador, melhorar mais/ficar 

melhor, que a fisioterapia na sala 

de fisioterapia seja como na 

hidroterapia e melhorar para ir 

para casa. 

 Gostam da fisioterapia 

porque eles são legais, mas 

gostam mais do grupinho. Outros 

dizem gostar mais ou menos 

porque foi “enchendo o saco” e 

que no começo era legal. Há quem 

não goste porque parece que o 

osso está saindo do lugar, sente 

que apertam, pedem para tossir, e 

isso dói. Tem quem faça porque 

gosta e faz tudo que o 

fisioterapeuta pede, e quem gosta 

mais do cachimbo do Popeye. 

Sabem que é para ficar melhor, 

gosta pouco, mas precisam fazer. 

 A maioria das crianças faz 

fisioterapia em casa, a mãe 
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aprendeu a fazer os exercícios 

com o fisioterapeuta; tem quem 

tem uma piscina e faz lá os 

exercícios; fazem nas férias ou já 

fizeram alguma vez; Mas tem 

quem não gosta e não faz porque 

não sabia que podia fazer em casa. 

Fazer nebulização foi confundido 

com fazer fisioterapia em casa, e 

quem não faz porque em casa não 

precisa, não está doente. 

 A maioria acredita que não 

vai precisar fazer fisioterapia para 

sempre, porque estão melhorando 

e que uma hora irão parar de fazer. 

Quem acha que fará para sempre é 

porque quer melhorar ainda mais 

ou precisa da fisioterapia para 

sempre no seu ponto de vista. 
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