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Pacientes que são tratados com carinho, respeito e ética tem recuperação mais rápida. Diante da realidade em
que se encontra a saúde no mundo (com déficit social e afetivo), vemos um total desrespeito aos pacientes
frente a atendimentos com margem de tempo pré-determinados e consultas escalonadas tratando pacientes
diferentes da mesma maneira, com recursos já estabelecidos ao tratamento sem um tempo de
diálogo/acolhimento/anamnese efetiva para resolução de casos. Desse modo, objetivou-se identificar, por
meio da revisão da literatura, como o agir do fisioterapeuta pode influenciar no processo de reabilitação. Tendo
como base os estudos identificou-se a Política Nacional de Humanização apresentada com o intuito de
promover mudanças no atendimento de saúde no Brasil desde 2000 (dois mil) com práticas de atendimento
humanizado. Essa prática visa diretrizes para uma comunicação efetiva de escuta (paciente expõe o que sente
e fisioterapeuta escuta de maneira ativa, fazendo os apontamentos e perguntas pertinentes a anamnese de
maneira paternal), ambiente acolhedor (dando possibilidade de espontaneidade, familiarização, respeito ao
paciente “laudado ou não” (sem aquele caráter hospitalar) , prontuários eletrônicos (visando desde casos
anteriores, outros atendimentos, acesso a exames e laudos anteriores e atual para análise real do caso sem
fragmentação do caso); dinamizando o processo sem perdas, tanto para o paciente sendo atendido de maneira
integral, tendo todos as suas necessidades supridas, tal como eficiência no atendimento. A partir da revisão
da literatura, identificou-se que os estudos indicam a melhora nos casos no qual o fisioterapeuta dialoga com
o paciente e o trata como um ser individual, único, com sentimentos, onde a dor melhora quando há carinho,
respeito e ética profissional com respeito ao tempo necessário para um atendimento direcionado e dirigido
àquele paciente em especial lhe dando o atendimento real a reabilitação verdadeira, pois quando se conhece
se trata, se cuida, se ama e se respeita.
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