
 

 

 

 

     PARECER Nº 005/2013 

     Ementa: Fisioterapia Respiratória. Fisioterapia em   

     Terapia Intensiva. Técnicas de Fisioterapia.  Atribuições. Com

     petência do Fisioterapeuta.  Coleta de Secreção Traqueal. Coleta de 

     Material para Exames. 

 

  Trata-se de consulta formulada pelos associados da Associação Brasileira de Fisioterapia 

Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva - ASSOBRAFIR acerca do papel do Fisioterapeuta 

na coleta de secreção traqueal para cultura. 

  Informa, ainda, os consulentes, que na atuação em equipe multidisciplinar, muitas vezes ocor-

re conflito entre profissionais de Fisioterapia e Enfermagem, sobre a responsabilidade do Fisioterapeuta na 

realização de coleta de material, notadamente secreção traqueal, para exames. 

  É o relatório. 

  Passo a opinar. 

  O resultado microbiológico de uma cultura é consequência da qualidade da amostra colhida, 

portanto, durante a coleta devem ser adotados procedimentos adequados e protocolares a fim de evitar falhas 

no isolamento do agente etiológico. Desse modo, a coleta de secreção traqueobrônquica para cultura difere 

da retirada de secreção realizada pelo Fisioterapeuta, após a realização da terapia para remoção de secreção. 

  A Fisioterapia Respiratória e a Fisioterapia em Terapia Intensiva são especialidades da Fisio-

terapia que utilizam rotineiramente técnicas com objetivos diversos, dentre os quais se destaca o desloca-

mento de secreções traqueobrônquicas contidas no interior de vias aéreas mais distais às mais centrais, per-

mitindo dessa forma a expectoração voluntária ou aspiração mecânica das mesmas.  

  A partir desse conceito, fica definido que a aspiração traqueal pode ser um dos componentes 

do protocolo fisioterapêutico, devendo ser realizada por esse profissional, quando necessária, após a imple-

mentação dos diversos recursos que compõem o escopo da terapia para remoção de secreções.  

     



 

 

 CONCLUSÃO 

Em face do exposto,  a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisiotera-

pia em Terapia Intensiva – ASSOBRAFIR, opina que a coleta isolada de secreções para obtenção de cultura 

de secreção traqueal não é atribuição do Fisioterapeuta .  

É o parecer, S. M. J.. 

São Paulo, 05 de abril de 2013. 
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