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RESUMO

Diversos aspectos da reabilitação de indlvrduos portadores de
lesão medular foram estudados. Centro é vinte e quatro sujeitos
participaram do estudo. Sessenta e oito eram paraplégicos da cidade
de São Paulo e 40 eram paraplégicos de Fortaleza; 10 eram profis-
sionais da área de reabilitação de São Paulo e 6 eram profissionais é'J
reabilitação de Fortaleza.

Os dados foram coletados através de um questionário contendo
50 itens didividos em sete áreas, com sete itens em cada área, mais
um item geral. As regiões (São Paulo e Fortaleza) e as condições dos
sujeitos foram combinadas em uma Anova de 2 X 2 com sete
variáveis dependentes (assistência mêdica e equipamentos; atitudes
sociais; famflia; recreação; acessibilidade; trabalho; e beneffcios). Os
resultados indicaram diferenças estátisticamente significativas das
condições dos sujeitos em relação a atitudes sociais, famrlie, recrea-
ção, e acessibilidade. A variável independente região apresentou
diferenças estatisticamente significativas somente em relação à
famflia.

Em geral, todos os escores ficaram abaixo de um valor mêdio.
tendo em vista uma dimensão que variou de excelente a muito
pobre. Os resultados caracterizam a existência de um padrão abaixo
da média de serviços de reabilitação que são prestados a paraplé-
gicos, nestas duas regiões do Pars, As áreas mais crrtlcas evidenciadas
pelo estudo foram acessibilidade, beneffcios, e trabalho .

• Parte desse trabalho foi apresentado na XV Reunião Anual da Sociedade de Psicologia
de Ribeirão Preto, em outubro de 1985 .

•• A autora agradece a colaboração de Lincoln S. Gimenes é Georges D. J. Bloc Boris na
revisão do manuscrito original.
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~ falsa a premissa de que existe um pequeno número de pessoas portadoras
de deficiência física no Brasil. De acordo com as estimativas fornecidas pela
Organização das Nações Unidas (ONU), existem aproximadamente doze milhões
de pessoas deficientes- físicas no Brasil. Considerando os familiares e os profis-
sionais envolvidos com cada pessoa deficiente, podemos estimar que há aproxi-
madamente 40 milhões de pessoas envolvidas, de certo modo, com problemas
relacionados às diversas deficiências (Governo do Estado de São Paulo, 1981).

~ interessante observar a dificuldade encontrada pela pessoa deficiente em
participar de programas de reabilitação, devido à inexistência de um sistema que
proporcione ·serviços de reabilitação. O programa de reabilitação fornecido pelo
Instituto NacionaJ de Previdência Social (INPS) destina-se a atender somente
pessoas que poderão ser capazes de reassumir seu emprego ou ingressar em um
novo tipo de trabalho em um período relativamente curto de tempo. Pessoas
paraplégicas ou tetraplégicas, 'que requerem um período longo de assistência,
são impedidos de participar deste programa de reabilitação (INPS, 1980). Em
geral, pessoas portadoras de lesão medular são compulsoriamente aposentadas e
orientadas a procurar serviços de reabilitação fornecidos por instituições parti-
culares.

Tendo como objetivo sistematizar informação a respeito da reabilitação no
Brasil, este estudo tentou avaliar o processo de reabilitação de pessoas paraplé-
giCas.. Esta avaliação considerou as seguintes áreas: assistência médica e equipa-
mentos; atitudes sociais; família; recreação; acessibilidade; trabalho; e benefícios
trabalhistas. A população investigada se constitui de paraplégicos e profissionais
de reabilitação de duas regiões distintas, São Paulo e Fortaleza.

1 coordenador para assuntos relacionados com barreiras arquitetõnicas,
;ocl:i~ÓIO os e 1 fisioterapeuta. Em Fortaleza, eles forar:n representados por 3
fisfoterap~utas, 1 psicólogo, 1 fisiatra e 1 assistente SOCI~1.Para. a amostra de.
profissionais, o tempo de trabalho com pessoas parapléglcas vanou de 1 a 25
anos em São Paulo, e de 1 a 12 anos em Fortaleza.

METODO

Instrumento
O d dos foram coletados através de 1 questionário contendo 50 itens '.As

sete áre:s :valiadas estavam representadas no questionário d~ seguinte.'~an.elra:
1 assistência médica e equipamentos, itens 01 a 07; 2) atitudes socl.al~,.Itens
o~ 14' 3) família itens 15 a 21; 4) recreação, itens 22 a 28; 5) acesslblhd.ade,
. a 29' a 35' 6) t~abalho itens 36 a 42; e 7) benefícios, itens 43 a 49. O ItemItens " . . d
50 representou uma afirmação geral sobre as sete áreas .aclma cita as.

Neste estudo, estas áreas foram definidas da seguinte forma:
Assistência médica e equipamentos (A.M.E.) compreendem s~rviç?s

estados por médicos enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocu.paclonals,
pr f ionais da área de saúde e também a utilização de equipernentos
e outros pro ISSI '.. - f . I acarre
que permitam ao indivíduo minimizar os efeitos da limitação unciona -

tada pela paraplegia.
. d ., (A S) compreendem uma avaliação das atitudes dasAtltu es soctets . . . . . d' íd

comunidades onde a pesquisa é realizada, para que se venflq~e s: os 10 IV uos
portadores de lesão medular sofrem d~scri~inação e. desvalon.zaçao que possam
ser obstáculos as suas tentativas de realizações de projetos de Vida. . .

Familia (FAM) é definida como o relac!onamento e estrutura familiar d~
indivíduo desde que este se tornou parapléglco, bem como o papel. desempe
nhado por ele dentro de sua estrutura familiar. A adaptação à nova Vida sexual
é ainda outro item definido nesta área.

- (REC) é definida como atividades praticadas durante horasRecreaçao . - f"
livres, particularmente tipos de atividades que requerem participaçao rsica ou
mental tais como basquetebol e xadrez .

íbitid. d (ACE) é definida como a existência de transportes
Acessl I I a e . .' desti. d construções livres de barreiras arqultetonlcas, e programas -apropria os, _. ., lé .

nados a permitir a participaçao de IOdlvlduos parap qrcos.
Trabalho (TRA) é definido pela condição trabalhista do indivíduo .a~s

sofrido lesão medular. Perda de emprego, mudança de cargo, .deprecl.a~o
ter . unidades ara novos empregos, exemplificam possíveis condl~oes
;:~~~~~'iS~~~r~ existênci~ de orientação ou acons~lha~ento profissional e treina-
mento para indivíduos paraplégicos está também íncluida nesta área. .

Beneficios (BEN) são definidos pela disponibilida~e de recursos "finan-
ceiros oferecidos por entidades governamentais o~ par~lc~l~res, bem como a
eligibilidade do indivíduo paraplégico para coletar tais beneflclos.

Sujeitos

A amostra estudada constitui de 124 sujeitos. Desses, 108 eram pessoas
portadoras de lesão medular e. 16 eram profissionais da área de reabilitação,
.trabalhando com pessoas paraplégicas. Setenta e oito sujeitos residiam em São
Paulo e os outros 46 residiam em Fortaleza. A amostra de São Paulo era
composta de 68 pessoas paraplégicas e 10 profissionais de reabilitação. O número
correspondente da amostra de Fortaleza foi 40 e 6, respectivamente. Entre os
sujeitos paraplégicos de São Paulo, 46 eram do sexo ·masculino e 22 do sexo
feminino: em Fortaleza esses números foram 31 e 9, respectivamente. Entre os
profissionais de reabilitação de São Paulo, 4 eram do sexo masculino e 6 do sexo
feminino; em Fortaleza esses números foram 2 e 4, respectivamente. A idade
tanto dos sujeitos paraplégicos quanto dos profissionais variou de 18 a 60 anos,
com a distribuição sendo aproximadamente normal.

Para os sujeitos paraplégicos, o período de tempo de deficiência variou de
1 a 25 anos, tanto na amostra de São Paulo quanto na amostra de Fortaleza. Em
São Paulo, os profissionais de reabilitação foram representados por 4 assistentes
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Para cada um dos itens destas áreas, haviam cinco possíveis respostas numa
escala tipo Likert: concordo totalmente; concordo; nem concordo nem discordo;
discordo; e discordo totalmente. Cada item foi quantificado atribuindo-se pontos
de 5 a 1 para as cinco possíveis respostas. Para os itens representantes de afirma-
tivas negativas, a quant-ificação foi revertida. Para efeito de análise, os pontos
para cada item de cada área foram adicionados e a soma representou o escore de
cada sujeito em cada área.

Procedimento

Para efeito de coleta de dados, quatro entrevistadores foram treinados pela
investigadora. Os sujeitos foram recrutados através de insituições de reabilitação,
hospitais, órgãos governamentais e associações de pessoas deficientes. Contatos
individuais também ajudaram no recrutamento da amostra. Os entrevistadores
foram orientados a fornecer a todos os sujeitos as mesmas instruções quando da
apresentação do questionário. Estas instruções consistiam apenas de esclareci-
mentos quanto ao mecanismo de preenchimento do questionário. As entrevistas
foram realizadas individualmente e os questionários foram preenchidos pelos,
próprios sujeitos.

A análise dos dados foi realizada considerando-se as seguintes variáveis
independentes: 1) região (São Paulo e Fortaleza) e 2) condição do sujeito
(paraplégico e profissional de reabilitação). As variáveis dependentes consistiram
das percepções dos sujeitos a respeito dos serviços de reabilitação nas seguintes
áreas: assistência médica e equipamentos, atitudes sociais, família, recreação,
acessibilidade, trabalho, e benefícios.

As variáveis independentes, região (São Paulo e Fortaleza) e condição do
sujeito (paraplégico e profissional) foram combir1adas em lima ANOVA 2 X 2
com as sete variáveis dependentes (sete áreas de reabilitação citadas previa-
mente). Devido a diferença de tamanho de cada célula da matriz AB, uma corre-
ção da análise se fêz necessária. Esta correção foi feita com a utilização do
método de análise de médias ponderadas (Winer, 1971). Os cálculos da ANOVA
foram realizados de acordo com o Pacote Estatístico para Ciências Sociais
(SPSS), com uma abordagem regressiva (opção 9) para a correção de amostras de
tamanhos diferentes.

RESULTADOS

Tendo em vista a análise dos dados, os escores foram computados para
cada sujeito do seguinte modo: a soma dos sete itens correspondentes a cada
área produziu o escore daquele sujeito naquela área. Como os pontos em cada
item variavam de 5 a 1, o máximo escore possível para um sujeito em cada área
foi de 35 e o escore mínimo possível foi de 7. Conseqüentemente, um sujeito
que respondeu com a maior alternativa possível em todos os sete itens de uma
dada área, teve um escore de 35 nessa área. Por outro lado, um sujeito que
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tiva nessa área ~obteve um escore de 7 pontQs.
respondeu :om a mlenor dalterponantosnegativos' foi possfvel quantificar qualquer
Pela reversao dos va ores os '

d 'tens contidos nesse escore.
escore através da soma ~s I d percepção do sujeito e sua expe-

Os escores foram Interpreta os como a de 35 s'lgnifica que o
d á as Assim um escore .

riência em qualquer uma as re . I tes e um escore de 7 como muito
sujeito avaliou es.sas áreas. c~mo exce e~8es~ 14 representam boas e pobres,
pobres .. Escores Intermedlán~, ~méo considerado como um ponto médio da
respectivamente. Um escore e ._
dimensão subjetiva utilizada para avallaçao das áreas.

. ostram os escores médios para todos os sujeitos, em
As figuras ~ .e 2_m fun ão de condição do sujeito e região, respec-

cada área de reablll:a~o, co~o ç estes dados mostrou que existem difere·
tivamente. Uma analise r~all~.ada .com rela ão à variável independente A,
renças estatisticamente slgnlfica~lvas, em'á . ç chlpendentes' atitudes ~is. _ .. s seguintes van vels .
condlçao do sUJeltoL na fel' (f(1120)-15369·P<.OOll;recrea-664' < 001); am Ia , -. ,
(F(1,120) = 11._ 9'4P34" < 003)' e acessibilidade (F(1,120) = 19.067;
ção (F(1,120) -. ,p. ,
p<.OOl).

35 Média dos
Escores

rJ Profiss ..

• Paraplég.,
<

28

21

14

7

o

Áreas de Reabilitação
Figura 1. Escores nas áreas de reabilitação como função da condição dos sujeitos.

Considerando a variável independente B, região, d~ferença~ esta~stica-
mente significativas foram encontradas somente em relaçao à variável epen-
dente família (F(l ,120) = 4.551; p <.035).
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35 Média dos
Escores

• São Paulo

rJ Fortaleza

28

21

14

7

o
REC. ACE.

Áreas de Reabilitação

Figura 2. Escores nas áreas de reabilitação como funça-o d ._
a reglao.

TRA. BEN.

Considerando os valores' médios d
apresentados por sujeitos e ~araPlég' os escores:p~ra c.ada área de reabilitação
quanto de Fortaleza, a variável depe~~:n:e proflss.lo.n.als tanto de São Paulo
escore, seguida de beneUcios trabalh ' ace:.slbllldade, recebeu o menor
tência médica e equipamento~ atitude~' e ~e~reaçao. A.s outras três áreas, assís-
torno da média. ,Sociais, e fam(Jla, receberam escores em

Os resultados obtidos através do item 50 '.
como sendo as "áreas mais problemát' •• á do questionário confirmaram
trabalho, e recreação, nessa ordem ~c:; '~s reas de ~c~ssi~ilidade, beneUcios,
mentes, atitudes sociais e fam(/ia' I t 9U.lda.~.de asslste~cla médica e equipa-
entre as respostas dos suj~itos para C~ds áO slgnl rca qu~ n:o houve discrepância

a rea e suas avallaçoes gerais das áreas.
DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que em
estudadas, ocorreram diferenças estatisti quatro das. se~~ va~iáveis dependentes
níveis da var,iável independente condi ã:mente . s~gnlflcatlvas entre os dois
ocorreram na mesma direça-o C éÇd do suierto, E todas as diferenças

I . . orno emonstrado na F' 1 ..parap églcoS apresentaram escores m iores d . ,Igura ,os sUjeitos
reabilitação em relação a atitudes al~r~s fO qu.e os sUjel:'os profissionais de
Conseqüentemente podemos' f . sociais, a.~(/Ia, recreaçao e acessibilidade.

, 10 em que os sujertos paraplégicos percebem estas

Rev. de Psicologia, Fortaleza, 3 (2): l-10, jul./dez. 1985-
6

BcH-PER
IODICOS

quatro áreas de uma forma mais positiva do que os profissionais. Pode-se
também inferir que os resultados dos dois tipos de sujeitos, paraplégicos e
profissionais, têm a mesma percepção das áreas de assistência médica e equipa-
mentos, trabalho, e beneffcios,

Os escores mais baixos apresentados pelos profissionais de reabilitação
podem refletir seu conhecimento e familiaridade com os problemas, como
também com as soluções, na área de reabilitação de indivíduos paraplégicos. i:
possível inferir que profissionais ligados à reabilitação têm padrões mais
elevados, particularmente em relação às áreas de atitudes sociais, família, recrea-
ção, e acessibilidade, do que os sujeitos paraplégicos. Outra interpretação para
os-diferentes escores apresentados nestas áreas é que os profissionais podem ter
uma compreensão melhor sobre a importância de atitudes positivas por parte da
família e da comunidade para que o processo de reabilitação de pessoas para-
plégicas seja bem sucedido. O mesmo é verdade para as áreas de recreação e
acessibilidade. As pessoas paraplégicas podem não estar alertas para a grande
importância destas áreas como também para a possibilidade da implementação
de programas recreacionais e de desenvolvimento de projetos e conceitos arqui-
tetõnicos que considerem suas dificuldades.

i: também importante ressaltar que todos os escores médios, obtidos pelos
profissionais, ficaram abaixo de 21 (o escore médio). Isto significa que eles
perceberam todas as áreas de reabilitação compreendidas pelo questionário como
tendo algum tipo de deficiência. Embora os escores apresentados pelos paraplé-
gicos tenham sido mais elevados, eles também não denotam bons padrões.

Comparando as regiões 'de São Paulo e Fortaleza, diferença estatistica-
mente significativa foi encontrada somente na área de famtlia. A Figura 2
demonstra que paraplégicos e profissionais de Fortaleza avaliaram a área de
família como tendo melhores padrões do que os sujeitos de São Paulo. Em todas
as outras áreas, os sujeitos das duas regiões tiveram aproximadamente as mesmas
percepções.

A diferença na área de famüia entre as duas regiões pode ser causada pelas
diferentes características de São Paulo _e Fortaleza. As diferentes características
das duas regiões podem contribuir para possíveis diferenças de estrutura familiar
e, diferenças quanto a atitudes da família frente a deficiência. Além disso, as
diferentes características das duas regiões também podem acarretar diferente
níveis de stress. A família exposta a níveis de stress constantemente elevados
pode ser incapaz de proceder os ajustes necessários para se adaptar às mudanças
acarretadas pela deficiência de um de seus membros (cf. McCubbin e Patterson,
1982). Portanto, conseqüências negativas poderiam ser antecipadas no sistema
familiar quando este é sobrecarregado por mais-uma situação estressante advinda
da deficiência física. Contudo, a determinação de qual, ou quais, desses fatores
são os responsáveis pelas diferenças obtidas, dependerá de estudos específicos
referentes à área familiar.

Comparando as áreas de reabilitação, independentemente de regiões ou
condições dos sujeitos, embora as diferenças entre as áreas de assistência médica
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• equipamento, atitudes sociais, e família, sejam muito pequenas, existe uma
grande discrepãncia em relação à área de acessibilidade. Esta área recebeu o
escore mais baixo de todas as sete áreas. Em outras palavras acessibilidade é
vista como a área mais problemática para pessoas com lesão medular.

Os problemas de acessibilidade foram previamente observados ~ discutidos
durante o Segundo Congresso Brasileiro de Reintegração Social, em 1980. A
falta de acessibilidade tem dificultado a total participação de pessoas paraplé-
gicas nas suas comunidades. Portanto, elas são impedidas quando tentam utilizar
os diversos recursos disponíveis na sociedade. A acessibilidade é uma dificuldade
em quase todas as outras áreas. Por exemplo, a área de trabalho pode ser afetada
consideravelmente, uma vez que os indivíduos necessitam" de transporte
adequado_e, na maioria das vezes.•de construcões adequadas.

Os resultados demonstram também que o trabalho tem sido um dos
prin~ipais. problemas para paraplégicos no Brasil. Essa opinião foi dividida quase
que identicarnente pelos paraplégicos e profissionais, tanto de São Paulo quanto
de Fortaleza. Algumas das variáveis que contribuem para esta posição em relação
à área de trabalho incluem: uma situação desfavorável do mercado de trabalho"
devid~ a a:tos níveis de inflação (Governo do Estado de São Paulo, 1981); falt~
de leglslaçao trabalhista específica; e finalmente, falta de incentivo para a contra-
tação de trabalhadores portadores de deficiência Hsica (AACD, 1979).

" Os beneffcios- também estão altamente relacionados com os problemas
enfrentados pelos trabalhadores portadores de deficiência física. Os crítérios
restritos de elegibilidade para participação em programas de reabilitação profis-
sional da maneira como são oferecidos pelas instituições governamentais
reduzem as chances que um paraplégico tem de reintegrar-se à força de trabalho
(INPS, 1980). Este estudo também reflete as condições precárias de beneHcios
para pessoas paraplégicas. Essa área foi avaliada como a segunda área mais
problemática.

As três áreas discutidas acima - acessibilidade, trabalho e benefícios -
representam as áreas que são percebidas como as de pior condição dentro do
pro~sso de reabilitação no Brasil. Entre as outras áreas, a recreação parece ser a
seguinte em termos de problemas. As três áreas restantes - assistência médica e
equipamentos, atitudes sociais e família - receberam um escore de 21, o que
reflete que, embora as condições não sejam desesperadoras, ainda precisam de
melhoramentos.

A falta de atitudes positivas em relação às pessoas deficientes tem sido
apontada por associações de deficientes como um grande problema (Procura-se
Trabalho, 1981). Essas associações advogam direitos iguais para a pessoa defi-
cient~ na comunidade. Embora essa tenha sido a maior queixa, isso não foi
refletido nos resultados. Na verdade, essa área recebeu os mais altos escores por
parte dos paraplégicos de Fortaleza. O Estado do Ceará, do qual Fortaleza é a
capital, tem uma longa história de ser um dos mais conservadores da Nação, em
termos de protecionismo e paternalismo, e é altamente estratificado. Esses fatos
podem involuntariamente disfarçar a realidade e, assim sendo, alterar a
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percepção de seus membros. Em conseqüência, podem contribuir para as discre-
pâncias encontradas nos escores dos profissionais na área de benefícios, e dos
paraplégicos na área de atitudes sociais.

A área de assistência médica foi avaliada, como se percebeu, não acima da
média. Esse resultado mostra que, embora muita ênfase tenha sido dada aos
profissionais de saúde, como a história da reabilitação no Brasil demonstra,
parece que muito ainda necessita ser feito para se atingir níveis satisfatórios de
serviços de reabilitação.

Considerando os resultados obtidos através do item 50 no questionário,
podemos observar que há uma coerência entre as áreas discutidas. Não houve
discrepância nas respostas dadas pelos sujeitos em cada área e sua avaliação geral
das áreas.

A precisão dos resultados deste estudo poderia ser aumentada com a
utilização de uma amostra maior de paraplégicos e profissionais, bem como pela
utilização de sujeitos de outras regiões do País. Além disso, a quantificação do
questionário poderia ser mais refinada e discriminativa, se novas alternativas tais
como "não sei" e/ou "não se aplica", fossem incluídas. Embora tais aspectos
devam ser levados em consideração em estudos futuros, eles não invalidam os
presentes resultados, os quais refletem aspectos atuais da reabilitação no Brasil.

CONCLUSÃO
Este estudo representou uma .tentativa de sistematizar informações sobre

a situação da reabilitação em pelo menos duas regiões do Brasil, bem como de
fornecer subsídios para futuras pesquisas. Entretanto, este detectou a urgência
de aperfeiçoamentos dos serviços de reabilitação prestados a pessoas paraplégicas
nas regiões estudadas.

Ficou evidenciado a necessidade de implantação de um sistema integrado
e multidisciplinar que assista de forma efetiva as pessoas paraplégicas, nas
diversas áreas que compreendem um processo de reabilitação. Para que um
maior número de pessoas paraplégicas se beneficie, se faz também necessário que
o INPS reavalie e expanda seus critérios restritos de elegibilidade para 'partici-
pação em seus programas de reabilitação. Assim sendo, pessoas carentes não
teriam sua reabilitação seriamente comprometida como tem ocorrido até o
presente. Fica ainda bastante clara a importância da participação de um maior
número de profissionais da área de Psicologia bem como de outros profissionais
que possam contribuir com o desenvolvimento das áreas de reabilitação aqui
discutidas. Tais profissionais constituiriam equipes interdisciplinares, sob unia
coordenação integrada de serviços. Para que tais equipes funcionem, é necessário
que cada profissional tenha um papel distinto e definido, de acordo com sua
área de especialização, e com expectativas realistas dos outros membros da
equipe, e dos paraplégicos e seus familiares.
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t: essencial que o processo de reabilitação seja sistematizado, integrado, e
acessfvel à população de diferentes camadas sociais, que dele necessitem. Só
então, urna qualidade melhor de serviços de reabilitação para pessoas paraplé-
gicas poderã ser alcançada.

Uma consideração final é que acessibilidade deveria ser considerada como
um tópico prioritário em estudos posteriores. Esses estudos deveriam incluir
temas como projetos isentos de barreiras arquitetõnicas, transportes, e projetos
de equipamento adaptativo. Eles deveriam ser abrangentes com a finalidade de
oferecer soluções que minimizem esse problema no Brasil.
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