
Introdução: O Fisioterapeuta pode atuar tanto na prevenção, quanto na reabilitação das disfunções do 
movimento humano, sendo comprometido com o seu meio, com questões relacionadas à política de saúde e na 
busca de novas técnicas de aplicação para diversos tipos de tratamento, através do incentivo a pesquisa. A 
ênfase de sua atuação está voltada ao cuidado em saúde integral (promoção, prevenção, atenção e reabilitação), 
tanto individual como coletivo.

Objetivo:  Com o  objetivo  de  conhecer  os  locais  de  atuação  do  Fisioterapeuta,  os  estudantes  do 
primeiro semestre de Fisioterapia, da UFRGS, estiveram vivenciando a realidade da profissão em várias áreas 
que futuramente podem atuar. Esta atividade foi proposta pela Disciplina de Fundamentos em Fisioterapia.

Metodologia:  As estudantes autoras do trabalho visitaram duas instituições,  sendo uma delas  que 
abriga  idosos,  e  a  outra,  pessoas  com  algum  tipo  de  necessidade  especial,  e  que,  muitas  vezes,  foram 
abandonados pela família. Essa experiência trouxe um olhar diferenciado de como esses profissionais tratam 
estas pessoas, com muita dedicação e carinho, promovendo um atendimento humanizado e integral.

Resultados:  Com  isso,  percebe-se  a  importância  de  da  formação  acadêmica  com  um  olhar 
diferenciado na maneira de tratar os futuros pacientes/clientes/usuários. Percebe-se que não se deve apenas 
tratar a patologia, mas nos prepararmos para interagir com a realidade e história de vida de cada pessoa. Cada 
gesto de dedicação pode fazer uma grande diferença para o indivíduo que recebe esta atenção. Além de o 
profissional da área da saúde ter este cuidado com seus pacientes/clientes/usuários, deve-se perceber que o 
cuidador  tem um papel muito importante para o sucesso no processo de reabilitação e,  com certeza,  trará 
resultados benéficos ao tratamento do paciente.

Conclusão:  Enfim,  a  experiência  da  visita  nos  aproximou  da  realidade  que  vamos  vivenciar 
diariamente  em  nossa  futura  profissão,  fazendo  com  que  estejamos  conscientes  do  cuidado  integral  que 
devemos ter em relação tanto aos nossos pacientes como tanto com os seus cuidadores, pois ele é essencial para 
o  sucesso  do nosso  atendimento.  A partir  disso,  percebe-se  a  importância  de  podermos ter  acesso  a  essa 
formação diferenciada dentro da nossa Universidade, sendo voltada ao cuidado às pessoas, por intermédio de 
ações de educação, promoção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.  


