
 

 

 

 
      PARECER ASSOBRAFIR Nº 03/2021 

       EMENTA: FISIOTERAPIA.                             . 
       UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO. REDE DE ATENÇÃO 
       ÀS URGÊNCIAS. VENTILAÇÃO MECÂNICA. 

  

  Trata-se de consulta acerca do contingenciamento da equipe de fisioterapia nas unidades de pronto 

atendimento (UPA) durante a pandemia por COVID-19.   

                                                                                                   

                                                                       o para 12 horas diurnas, excluindo-se o 

turno da noite e a integralidade de cobertura.  

  É o relatório.  

  Passamos a opinar. 

  Inicialmente, cumpre ressaltar que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são componentes da 

Rede de Atenção às Urgências (RAU), tendo suas diretrizes de modelo assistencial e financiamento redefinidas pela 

Portaria n° 10/2017 do Ministério da Saúde                                                                   

                             o da procura pelo atendimento nos hospitais de grande porte em razão da sua 

resolutividade. 

                                                                                                   

                                                complexidade, estabiliza                                       

                                                                                                              

                                                               o. 1  

  Considerando que na                                                                            

                                                                                                              

                                                         ncia          ria de etiologias diversas. No entanto, seu 

uso deve ser bem                                                o precisam ser sempre muito bem avaliados, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos. 2 

                            o dos Fisioterape                                                       

                                                                                                                

                                                                    lia, a disc                           

                                                                                                                

                 o destes profissionais. 3  



 

 

 

                                                  de pacientes                                  

                                                                                                           

                                             nica. 4  

                                                                                                 

                                                  que receberam atendimento inicial de Fisioterapia. 5 

  Não obstante, a Resolução n° 509/2019 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), reconhece a atuação do Fisioterapeuta na assistência à  saúde nas Unidades de Emergência e Urgência, 

baseada nos pilares de                                                            de em diversos setores como: 

Unidades de Terapia Int       -             ncias, Pronto Atendimentos e outros setores; assim como   

                                                                                                             

                      o invasiva; ressaltando que a Fisi                                                            

                                                                                                            

       a do Fisioterapeuta como profis                                                                          

                                                                                                    vel no 

atendimento do paciente. 

                             ter de estabiliza                                                     

                                                                                                          

                                                                                                              

   de e das                                                                                                          

                                      ria, pode piorar os desfechos, com impactos imprevisíveis em 

morbimortalidade. 

  Em face do exposto, a ASSOBRAFIR opina pela retomada do modelo assistencial assertivo, 

anteriormente adotado pela gestão municipal, respaldado pelo artigo 12 da Portaria N° 10/2017 do Ministério da 

S                                o das ativid                                                            

                                                                                                            

                                            ria nacional. 

    o parecer, salv            zo. 

 

  São Paulo, 16 de março de 2021. 

 

          O: 
                                                         

 



 

 

 

 MEMBROS: 
 Dr. Djacyr Caetano Viana Filho (PE) 
 Dr. Mario Eduardo Monteiro Dias (MS) 
 Dr. Eduardo Augusto Pinto Rodrigues (PE) 
        v                    nior (AL) 
                  o Maia (MG)  

 

 

 

 

 

 

Dra. Fernanda de Córdoba Lanza 

Diretora Científica Geral 

Gestão 2021-2024 

 

 

 

      ncias:  

1.                                                                                   -                       
                                           metropolitana do Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., 
Recife , v. 12, n. 4, p. 445-458, dez. 2012  

2.                                                                                                          
                             es do                                          o de Medicina Intensiva 
Brasileira. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2012; 24(1Suppl):6-22. doi: 10.1590/S0103- 
507X2012000100003 

3. Piccoli A, Werle RW, Kutchak F, Reider MM.                        o do profissional de fisioterapeuta em 
uma unidade de 
                                               -           vel 
em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/article/view/13412/12 758  

4. Mesquita FOS, Souza CDF, Quinteiro MIA, Couto MCA, Correia M                                         
                                                                                                        
                                              -                em: 
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/1304/868.  

5.                                                                                              
                                                                                                   ’s) 
de Curitiba.                de. 2011;2(1):21-4.  

  

  

 


