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A reabilitação é essencial para pessoas

com deficiência a fim de torná-las

capazes de participar da vida

educacional, do mercado de trabalho

e da vida civil (OMS, 2012).
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As estratégias de ações para reabilitação

devem promover e garantir:

-Melhor adaptação

-Qualidade de vida

-Autonomia

-Desempenho de atividades e 

habilidades de forma integral e 

independente.



INTERDISCIPLINARIEDADE NA SAÚDE

.

As ações de reabilitação devem ser

executadas por equipes e

interdisciplinares desenvolvidas a partir das

necessidades de cada indivíduo e de acordo

com o impacto da deficiência sobre sua

funcionalidade.



A interdisciplinaridade analisa,

sintetiza e harmoniza as ligações

entre as disciplinas em um todo

coordenado e coerente (Choi &

Pak, 2006).
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INTERDISCIPLINARIEDADE NA NEUROADULTO

Uma equipe interdisciplinar não é apenas um

grupo de especialistas que implementam

tratamentos separados em um paciente. Eles

complementam a experiência um do outro e se

coordenam ativamente para trabalhar em direção

a objetivos de tratamento compartilhados.

(ALMEIDA FILHO,1997) 



INTERDISCIPLINARIEDADE NA SAÚDE

No trabalho interdisciplinar uma maior

probabilidade de sucesso ocorre

quando os membros da equipe

funcionam como iguais, com respeito às

habilidades e conhecimentos trazidos

por cada um (Clarke & Forster, 2015).



INTERDISCIPLINARIEDADE NA NEUROADULTO

A interdisciplinar é dinâmica, processual e não é

vivida da mesma maneira pelos profissionais. Nem

todos os momentos vividos numa Unidade de

Saúde são interdisciplinares, não se é

interdisciplinar o tempo todo e não se é

interdisciplinar sempre, com todos os membros da

equipe (Saupe et al., 2006).



INTERDISCIPLINARIEDADE NA NEUROADULTO
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A reabilitação pela equipe interdisciplinar da neuro adulto envolve:

 Identificação dos problemas e necessidades da pessoa

 Relação entre fatores relevantes do indivíduo e seu ambiente

 Definição de metas

 Planejamento

 Implantação de medidas 

 Avaliação de seus efeitos 

(OMS, 2012)
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Sequelas:

• Motoras

• Linguagem

• Deglutição

• Cognitivas

Os aspectos:

• Culturais

• Sociais

• Econômicos

UMA NOVA PROPOSTA DE 

CUIDADO 

INTERDISCIPLINARIEDADE



INTERDISCIPLINARIEDADE NA NEUROADULTO

A interdisciplinaridade se constrói em cima de

uma realidade muito concreta, ou seja, no

âmbito das práticas, dos cotidianos, das

demandas e necessidades equipe (Saupe et al.,

2006).
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