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Instituições e Enfermeiros de Reabilitação das regiões Norte e Sudeste do Brasil
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REFERÊNCIAS
Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e exploratório, em que

os dados foram coletados na base de dados DATASUS do Ministério

da Saúde para identificar as Instituições/Centros de Reabilitação da

Rede Pública. Ressalta-se que este projeto faz parte de um estudo

maior, em colaboração com outros dois grupos de pesquisa em

enfermagem de reabilitação do estado de Santa Catarina e Rio de

Janeiro, que irão identificar o número de enfermeiros de

reabilitação nas outras regiões brasileiras, como Nordeste, Sul e

Centro-Oeste.

Segundo o Censo brasileiro, 23,9% da população brasileira declarou

possuir algum tipo de deficiência, sendo que na Região Norte

674.329 tinham alguma dificuldade motora e na Região Sudeste,

1.503.356 tinham uma dificuldade motora grande4. Dessa forma,

para atender às demandas de assistência às pessoas com

deficiências, está previsto recursos humanos especializados para

que se possa prestar assistência em reabilitação física-motora, com

destaque para o papel do Enfermeiro especializado e capacitado em

Reabilitação; notando-se a importância deste nas Instituições e/ou

Centros de Reabilitação7. Entretanto, a atuação do enfermeiro na

área de Reabilitação Física só teve um crescimento significativo nos

últimos 30 anos, a partir da reabilitação de pessoas com deficiências

e doenças crônico-degenetarivas².
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Foi identificado que, na região Sudeste do Brasil, na área de

Reabilitação Física, estão registrados, em maior número, técnicos

de enfermagem (30.906), seguido de auxiliares de enfermagem

(20.717) e, em menor número, enfermeiros (17.120). Na região

Norte do Brasil, segundo registros do DATASUS, há maior número

de técnicos de enfermagem (3.418), seguido de enfermeiros (1.573)

e, em menor número, auxiliares de enfermagem (912) atuantes

nessa área. Nota-se que o número de pessoas que necessitam de

uma assistência profissional de Reabilitação Física é maior que o

número de enfermeiros disponíveis nessa área, dando

aproximadamente 428 usuários, na região Norte, por cada

enfermeiro; e 88 usuários, na região Sudeste, por enfermeiro. Além

disso, Estados como o de Roraima, onde não foram registrados

nenhum enfermeiro atuante nessa área, mostram como existem

lugares onde os serviços apresentam grande carência de

enfermeiros de reabilitação.
OBJETIVO

Identificar as instituições de reabilitação das regiões Norte e

Sudeste do Brasil e quantificar o número de enfermeiros de

reabilitação de cada uma dessas instituições, para que se possa

contribuir para a formação de associações de enfermeiros de

reabilitação, capacitar esses enfermeiros, melhorar a assistência

prestada e outros benefícios .
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Graf. 2. Distribuição da Amostra de acordo com o número de 

profissionais de Enfermagem da Região Norte, Brasil, 2017

Graf.1. Distribuição da Amostra de acordo com o número de 

profissionais de Enfermagem da Região Sudeste, Brasil, 2017

O estudo mostrou que existe a carência de profissionais de

enfermagem nos serviços de reabilitação, em especial de

enfermeiros. Nessa direção, este estudo sugere, visando melhorar a

assistência de enfermagem de reabilitação para pessoas com

deficiência: a formação de associações de enfermeiros de

reabilitação, emissão de títulos de especialistas e defesa dos

interesses da categoria; a capacitação desses enfermeiros com

cursos de especialização específicos (cursos de especialização, pós-

graduação e residência) e abordagem precoce da temática na

graduação.


