Atuação do fisioterapeuta no contexto da pandemia de COVID-19.

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus denominado SARS-CoV-2,
foi primeiramente identificada em dezembro de dois mil e dezenove, na cidade Wuhan,
província de Hubei, China, como um surto. Disseminou-se de forma rápida e em onze
de março de dois mil e vinte, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarou como
uma pandemia.
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em vinte e cinco de fevereiro de dois
mil e vinte. Até a redação desse texto o Ministério da Saúde (MS) registrou 254.220
casos confirmados e 16.792 óbitos. A pandemia mobilizou ações dos governos para a
elaboração de um plano de continência, a fim de evitar o colapso no sistema de saúde
tendo como objetivo suavizar a alta demanda de leitos, equipamentos e profissionais de
saúde o que inclui a instalação do isolamento social, compra de ventiladores mecânicos
e construção de hospitais campanha.
Além disso, promoveu e ainda é motor de diversas transformações e reflexões
tanto no cenário político e econômico quanto no social, emocional e individual. O alto
contágio e mortalidade da doença colocam em evidencia a importância dos profissionais
de saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), do conhecimento e as pesquisas
cientificas.
Parte dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam leves sintomas ou
não os desenvolvem, entretanto por se tratar de uma doença respiratória potencialmente
grave, que pode causar pneumonia, síndrome do desconforto respiratório e também
comprometer o sistema cardiovascular, os pacientes podem evoluir para necessidade de
hospitalização, intubação e instituição de ventilação mecânica (VM). Neste momento,
somando aos trabalhos da equipe interprofissional envolvida, se destaca a atuação do
fisioterapeuta.
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O fisioterapeuta é um dos profissionais da equipe de saúde que se preocupa com
a funcionalidade do corpo humano, movimentos e ações da vida. Este profissional se
preocupa e atua na recuperação de tais habilidades, tendo como principal ferramenta de
trabalho, o exercício terapêutico e o suporte ventilatório.
O fisioterapeuta intensivista é detentor de um conhecimento especifico para
atuar dentro do serviço de urgência. Ele assume um papel fundamental na manutenção
da permeabilidade das vias aéreas, no gerenciamento da VM (ajustes, correção de
assíncronias e a retirada da VM) e na prevenção das complicações do imobilismo no
leito. Esta especialidade foi reconhecida através da Resolução n° 402 de 03 de agosto de
2011 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito).
A fisioterapia respiratória desempenha um importante papel diante aos sintomas
da COVID-19 com a finalidade de contribuir para atenua-los, evitando as complicações
respiratórias e motoras. As técnicas preconizam reduzir o acúmulo de secreção nos
brônquios, melhorar a relação entre ventilação e perfusão, reexpandir áreas pulmonares,

evitar e diminuir os efeitos do imobilismo prolongado que geram déficit funcional,
reduzindo o tempo de hospitalização, os custos e os óbitos.

Figura 2: Ventilador Mecânico Leistung.
Fonte: Acervo dos autores

É papel do fisioterapeuta dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), avaliar
juntamente com a equipe a necessidade de VM, seja ela invasiva ou não invasiva, além
de preparar o ventilador mecânico, evoluir a ventilação mecânica desde a sua instalação
até o desmame do suporte ventilatório e extubação, reduzindo o trabalho respiratório e
promovendo conforto ao paciente, como também realizar mudanças de decúbito,
cinesioterapia,

mobilização

articular,

alongamentos,

fortalecimento

muscular,

sedestação a beira leito, transferências, ortostatismo e deambulação que visam melhorar
a independência funcional e a qualidade de vida desses indivíduos.

Figura 3: Fisioterapeuta intensivista monitorando os parâmetros do Ventilador Mecânico
Fonte: Acervo dos autores

Diante da pandemia, os hospitais de todo mundo vem sofrendo com a falta de
Ventiladores Respiratórios tendo em vista o aumento da demanda e a insuficiência de
leitos hospitalares. O cenário é de incertezas, não se sabe como proceder, como seguir e
como agir. Os ventiladores estão superfaturados e escassos no mercado, o que
inviabiliza novas aquisições e afeta o número de óbitos pela falta desses equipamentos
respiratórios. Projetos de universitárias e pequenas empresas têm criado soluções
paliativas para ampliar a oferta de respiradores às instituições hospitalares.
Enquanto o número de leitos e equipamentos continuam insuficientes, aumentam
as jornadas de trabalho e empenho emocional dos profissionais de saúde envolvidos na
recuperação de pacientes graves da COVID-19. Enquanto cumprem seu trabalho
questionam-se... Aonde vamos parar? Até quando mortes vão acontecer para que
providências sejam tomadas? Quantas pessoas vão perder entes queridos por falta de um
ventilador?
Nesse momento de incerteza, além do trabalho especializado e colaborativo, é
fundamental a união, perseverança e fé em dias melhores. Ainda que objetivo
primordial desse texto seja apresentar a função dos fisioterapeutas no enfrentamento a
essa nova doença, é momento de agradecer e enaltecer todos que contribuem de forma

direta ou indireta ao combate da pandemia. A vocês da equipe interprofissional de saúde
o nosso “muito obrigado”. Podem contar sempre, com os fisioterapeutas nessa luta.
E dedicamos um sonoro aplauso ao SUS que, com suas imperfeições, alcançou
lugar de destaque e de direito sobre sua relevância e capacidade de assistir a saúde dos
brasileiros, ele permanecerá após este momento de crise. Por fim, mas não menos
importante, nossa homenagem a todas as vítimas e as condolências as suas família.
Equipe PET-Interprofissional

REFERÊNCIAS

ALVES, Andréa Nunes. A importância da atuação do fisioterapeuta no ambiente
hospitalar. Ensaios e ciência: ciências biológicas, agrárias e da saúde. v.16, n.6,
p.173-184,2012.
Disponível
em:
https://revista.pgsskroton.com/index.php/ensaioeciencia/article/view/2750 Acesso em:
19 de Maio de 2020.
BORGES, Vanessa Marcos et al . Fisioterapia motora em pacientes adultos em terapia
intensiva. Rev. bras. ter. intensiva, São Paulo , v. 21, n. 4, p. 446-452, dez. 2009 .
Disponível
em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103507X2009000400016&script=sci_arttext&tlng=pt Acesso em: 19 de Maio de 2020.
CAMPOS, Nataly Gurgel; COSTA, Rayana Fialho de. Alterações pulmonares causadas
pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o uso da ventilação mecânica invasiva. J. Health
Biol
Sci.
v.
8,
n.1,
p.1-3,
2020.
Disponível
em:
https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/3185/1080 . Acesso em: 19 de
Maio de 2020.
DANTAS, Mariana Andrade; LIMA, Yago Alves. Nível de estresse e qualidade de
vida em fisioterapeutas que trabalham em unidades de terapia intensiva. 2019.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal de
Sergipe, Lagarto, 2019. Disponivél em
GUIMARAES, Fernando. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva
no contexto da pandemia de COVID-19. Fisioter. mov., Curitiba , v.
33, 2020 Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010351502020000100100&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 19 de Maio de 2020.
OLIVEIRA, Wanderson Kleber de et al. Como o Brasil pode deter a COVID-19.
Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. v. 29, n. 2, abr, 2020.Disponível em:
<https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000200023>. ISSN 2237-9622. Acesso em:
19 de Maio de 2020.
SILVA, C.M.S.; ANDRADE, A.N.; NEPOMUCENO, B.; XAVIER, D.S.; LIMA, E.;
GONZALES, I. et al. Evidence-based Physiotherapy and Functionality in Adult and
Pediatric patients with COVID-19. J Hum Growth, v. 30, n.1, p.148-155, dez. 2020.
Disponível em: https://doi.org/10.7322/jhgd.v30.10086 Acesso em: 19 de Maio de
2020.
TANEDA, Marcelo. Características clínicas e radiológicas, evolução clínica e
epidemiologia da infecção por SARS-CoV-2. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 4,
p.20107-20116,
abr.
2020.
Disponível
em:
http://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/8958/7653. Acesso em:
19 de Maio de 2020.

