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Objetivo: Verificar a assistência humanizada dos graduandos de fisioterapia
experimentada na unidade de terapia intensiva (UTI). Métodos: Trata-se de um
estudo de corte transversal. A amostra foi do tipo não probabilística, selecionada
por conveniência, composta por 21 estudantes matriculados no 9º período do
curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes, frequentadores do estágio
supervisionado na UTI. Foi elaborado um questionário composto por 13 itens para
avaliação da humanização da assistência fisioterapêutica prestada pelos
estudantes participantes, os itens eram avaliados a partir da constituição de cinco
grupos para cada variável. Como variáveis foram selecionadas as seguintes
dimensões do atendimento: preservação da individualidade, respeito da
autonomia do paciente, identificação pessoal do paciente e terapeuta, e
informação para tomada de decisão. Utilizou-se o teste estatístico ANOVA 2 way
com pos-teste Bonferroni, considerando P ≤ 0,05 significante. Resultados: O
aspecto que apresentou melhor desempenho diz respeito à preservação da
individualidade, especificamente ao respeito a qualquer discriminação (P ≤ 0.05),
como também, ao respeito do pudor e intimidade do paciente (P ≤ 0,05).
Enquanto que o aspecto relacionado à informação para tomada de decisão
quanto aos riscos da conduta fisioterapêutica, apresentou-se como o menos
realizado pelos estudantes. Apenas 38,09% forneciam aos pacientes informações
compreensíveis sobre os possíveis riscos das ações fisioterapêuticas realizadas
durante a sua internação hospitalar. Conclusão: A assistência fisioterapêutica
dos graduandos prestada na UTI foi marcada pelo bom atendimento, preservação
da individualidade e respeito à autonomia e identificação pessoal do paciente.

Assim, a conduta dos estudantes participantes caracteriza-se como humanizada,
respeitando os direitos dos pacientes.
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