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Resumo 

Introdução: A integração do fisioterapeuta nas unidades de urgência e emergência atuando 
junto à equipe multidisciplinar pode beneficiar no atendimento e tratamento dos pacientes 
que chegam até este tipo de serviço com alterações importantes, necessitando de uma 
assistência imediata. Sua principal contribuição é dar suporte eficiente e rápido para as 
principais disfunções cardíacas e respiratórias evitando agravamento do quadro clínico e 
atuando diretamente na reabilitação precoce das patologias. Objetivo: Justificar a 
importância do fisioterapeuta e suas principais funções junto à equipe multidisciplinar nas 
unidades de urgência e emergência. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica 
integrativa da literatura, publicados entre os anos de 2005 a 2018. 
Resultados/Considerações finais: A inserção do Fisioterapeuta na equipe multidisciplinar 
nas unidades de urgência e emergência pode favorecer o atendimento e tratamento 
diminuindo o risco de piora na evolução do quadro clínico dos pacientes que permanecem 
por grande período internado nessas unidades. 
 
Descritores: Emergências; Fisioterapia; Pesquisa interdisciplinar. 
 
 

 Abstract  

Introduction: The cooperation between the physiotherapist and the interdisciplinary team in 
the emergency department can benefit patients requiring immediate assistance. The main 
role is provide effective suport in case of cardiopulmonar disorders, avoiding clinical 
worsening and promoting early rehabilitation. Objective: Justify the worth and the main 
functions of the physiotherapist in the interdisciplinary team in the emergency 

department. Methods: Literature review, including articles between 2005 and 2018. 

Results/Discussion: The insertion of the physioterapist in the interdisciplinary team of 
emergency departments may improve the care, reducing the risk of clinical worsening and 
helping patients who stay for a long period in the units to achieve good outcomes.  
 
Keywords: Emergency department, Physiotherapy, Multidisciplinar Research ients who stay 
for a long period in these units. 
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Introdução 

 

Em um ambiente hospitalar, o serviço de urgência e emergência é a porta de 

entrada para pacientes críticos que apresentam alterações do ponto de vista 

biológico e físico, com risco eminente de morte1. 

A escassez de leitos nos hospitais públicos do Brasil coopera para a piora 

clínica dos pacientes que permanecem nos serviços de emergência aguardando por 

um tratamento adequado, e o principal objetivo do atendimento fisioterapêutico 

nesse cenário, é um suporte rápido nas principais disfunções cardiorrespiratórias, 

diminuindo a necessidade de internação hospitalar e a evolução para a unidade de 

terapia intensiva (UTI) aumentando as chances desse indivíduo de ser reinserido o 

mais breve em seu cotidiano2. 

Na maioria das vezes os serviços de urgência e emergência são procurados 

por usuários com demandas que não requerem atendimento com caráter 

emergencial, mas justificado pela demora no agendamento de consultas, na 

obtenção de atendimento e na falta de médicos, buscam as unidades na esperança 

de solucionar seus problemas de saúde, acumulando nesses serviços usuários que 

poderiam ter seus problemas resolvidos em outro nível de atenção3. 

A inclusão recente do fisioterapeuta neste setor integrando a equipe 

multidisciplinar, que agrega uma variedade de profissionais empenhados na troca de 

saberes para uma assistência mais rápida e eficiente, pode beneficiar no 

atendimento e tratamento dos pacientes que na maioria das vezes possui 

diagnóstico com alteração cardiopulmonar necessitando de oxigenoterapia e 

ventilação mecânica, contribuindo para uma melhora do quadro e diminuindo tempo 

de permanência nas emergências4. 

O objetivo principal desse trabalho foi reunir da literatura dados sobre a 

importância na inserção do fisioterapeuta em um campo ainda pouco explorado e o 

impacto da abordagem fisioterapêutica na vida dos pacientes admitidos em unidades 

de urgências e emergência. 

 

Metodologia 

 

O estudo consiste em uma revisão bibliográfica integrativa da literatura, 

norteado pelo tema sobre a importância da atuação do profissional fisioterapeuta 
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integrando a equipe multidisciplinar nas unidades de urgência e emergência. Esta 

revisão foi realizada por meio de informações obtidas na base de dados: GOOGLE 

ACADÊMICO, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO.  Os artigos selecionados 

foram escritos em português e publicados no período entre 2005 a 2018 e as 

palavras-chaves utilizadas foram emergências, fisioterapia e pesquisa 

interdisciplinar.  

 

Resultados 

 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na 

tabela a seguir. 

 

Resultado da busca de artigos relacionados à importância do fisioterapeuta integrando a equipe 
multidisciplinar nas unidades de urgência e emergência. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Gonçalves, 2014 Analisar o perfil clínico 
dos pacientes atendidos 
pelo serviço de 
fisioterapia na urgência e 
emergência do Hospital 
Regional Doutor João 
Penido (Juiz de Fora = 
MG) e discutir a atuação 
deste profissional no 
setor. 

Coleta de dados de 105 
pacientes no livro registro de 
atendimentos fisioterapêuticos 
da urgência e emergência entre 
os meses de outubro de 2013 e 
março de 2014. 

O perfil clínico dos pacientes atendidos 
pela fisioterapia na urgência e emergência 
era de idosos com diagnóstico de maior 
incidência de sepse foco pulmonar e AVE. 
O fisioterapeuta atuou na administração 
de oxigenoterapia e manejo da ventilação 
mecânica invasiva, contribuindo para uma 
redução do tempo médio de permanência 
no setor e estabilização mais rápida. 

Garlet et al, 
2009 

Analisar a organização 
do trabalho da equipe de 
saúde de uma unidade 
hospitalar de 
atendimento a usuários 
em situações de 
urgência e emergência 
do interior do Rio Grande 
do Sul. 

Estudo de caso de 29 
profissionais em atividades 
consideradas relevantes para 
captar as relações entre os 
sujeitos e a forma de 
organização do trabalho.  

Constatou-se que a organização do 
trabalho da equipe de saúde é dividida em 
três momentos: o atendimento às 
urgências e emergências em que o risco à 
vida é eminente, a assistência aos 
pacientes em sala de observação e a 
atenção aos usuários com demandas de 
saúde não urgente. 

Jacquemot, 
2005 

Abordar a definição de 
urgência e emergência 
em saúde e as 
perspectivas de 
profissionais e usuários. 

Scielo Books A importância dos usuários e profissionais 
saberem diferenciar urgência e 
emergência para que suas perspectivas 
possam ser atendidas.   

Almeida et al, 
2017 

Identificar a atuação da 
fisioterapia no pronto 
atendimento do Hospital 
Metropolitano de 
Urgência e Emergência 
durante 90 dias, 
verificando os 
procedimentos 
fisioterapêuticos 
realizados. 

Analise de 175 prontuários de 
pacientes atendidos por 
fisioterapeutas no pronto 
atendimento do Hospital 
Metropolitano de urgência e 
emergência. 

Visa amenizar os sinais e sintomas 
clínicos por meio de condutas como 
controle de ventilação mecânica, 
aspiração traqueal, montagem da 
ventilação mecânica e técnicas 
respiratórias, entre outras a fim de 
contribuir para a estabilização dos 
pacientes e otimizar o tratamento clínico.  
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Silva et al, 2016 Avaliar o grau de 
satisfação dos usuários 
no setor de Acolhimento 
com Classificação de 
Risco do Pronto Socorro 
Adulto de um hospital 
público. 

Entrevista de satisfação com 
300 usuários do setor de 
Acolhimento com Classificação 
de Risco do Pronto-Socorro 
Adulto com predominância do 
sexo feminino, idade média de 
41 anos e baixa escolaridade. 

Evidenciou um elevado grau de satisfação 
desses sujeitos em relação a educação, 
respeito, interesse e confiança 
demonstrados pela equipe de saúde e a 
limpeza e sinalização do ambiente. 

Albino et al, 
2007 

Apresentar uma 
proposta para 
implantação de triagem 
estruturada, como 
processo de organização 
da assistência, nos 
Serviços de Emergência 
do Brasil. 

Estudo e Levantamento de 
artigos científicos que abordam 
considerações importantes 
sobre a implantação da 
classificação estruturada nos 
Serviço de Emergência. 

Estabelecer a prática da classificação de 
risco estruturada dos pacientes que 
aguardam por atendimento nos serviços 
de emergência nos hospitais públicos 
brasileiros, minimizar o problema da 
superlotação, permitindo cuidados 
imediatos para os pacientes mais 
urgentes. 

Taquary et al, 
2013 

Traçar o perfil dos 
pacientes admitidos na 
sala de reanimação do 
Serviço de Referência 
em Urgência Pediátrica e 
descrever a atuação 
fisioterapêutica. 

Amostra com 47 pacientes 
admitidos na sala de 
reanimação com maior 
incidência as doenças 
respiratórias. 

Verifica-se que, no setor de emergência, 
existe uma grande demanda de pacientes 
com desordens respiratórias que podem 
se beneficiar com a presença de um 
fisioterapeuta. 

Cordeiro et al, 
2017 

Descrever o papel do 
fisioterapeuta nas 
unidades de emergência. 

Revisão sistemática com análise 
de 6 artigos científicos.  

A abordagem fisioterapêutica em 
unidades de emergência está associada 
com diminuição da necessidade de 
internação hospitalar, aumento da 
satisfação do paciente e diminuição do 
quadro álgico. 

Gerência de 
saúde funcional 
2018 

Abordar conduta 
fisioterapêutica nas 
unidades de urgência e 
emergência adulto da 
secretaria de estado de 
saúde do Distrito 
Federal. 

Busca pela literatura onde foram 
encontrados 18 artigos 
relevantes e utilizados para a 
elaboração. 

Esse cenário reflete a necessidade de um 
atendimento mais rápido e eficiente com 
menor índice e tempo de intubação 
orotraqueal, ventilação mecânica invasiva 
e não-invasiva, menor número de 
complicações, infecções e  tempo de 
internação hospitalar, fazendo necessário 
o trabalho de uma equipe interdisciplinar, 
estando o fisioterapeuta incluído neste 
serviço. 

Alves, 2012 Delinear a importância 
da atuação do 
fisioterapeuta no 
ambiente hospitalar e 
descrever seu papel. 

Revisão de literatura realizada 
através da análise de 36 
referências bibliográficas 
selecionadas conforme 
relevância para o estudo. 

A eficácia das técnicas reforça a 
importância do fisioterapeuta hospitalar, 
demonstrando que sua presença durante 
24 horas é indispensável. 

Piccoli et al, 
2013 

Avaliar as indicações 
para a inserção do 
fisioterapeuta na 
emergência de um 
hospital público na 
cidade de Porto Alegre. 

570 pacientes de ambos os 
sexos e a média de idade era de 
63 anos com diagnósticos 
cardiovascular, cerebrovascular, 
pulmonar, tumor, metabólico, 
gastrointestinal e intoxicação 
exógena por medicamentos. 

A necessidade do fisioterapeuta é 
justificada pelo grande número de 
pacientes possuírem diagnóstico 
cardiorrespiratório, necessitando de 
oxigenoterapia, ventilação mecânica e 
permanecerem longo período na 
emergência. 

Nepel et al, 2011 Observar a influência na 
intervenção da 
fisioterapia na redução 
do tempo de 
internamento de idosos 
com afecções 
respiratórias nos Centos 
Municipais de Urgências 
Médicas de Curitiba. 

Dois grupos de idosos com 
diagnósticos clínicos de afecção 
respiratória, sendo que 33 
receberam intervenção da 
fisioterapia enquanto 31 não 
receberam atendimento 
fisioterapêutico. 

A intervenção da fisioterapia respiratória 
aumentou o número de altas em 20% e 
reduziu as transferências hospitalares em 
36%, demonstrando a eficácia da 
intervenção fisioterapêutica sugerindo a 
inclusão do serviço nas equipes de saúde 
em centros e urgência e emergência 
médicas. 

Ogawa et all, 
2009 

Avaliar a freqüência dos 
atendimentos 
fisioterapêuticos em uma 
unidade de emergência 
de um hospital público, 
analisar os 
procedimentos 
realizados e o perfil do 
paciente atendido,   

192 pacientes no setor de 
emergência do hospital São 
Paulo, com idade média de 65 
anos de ambos os sexos com 
diagnóstico cardiovascular e 
pulmonar. 

O atendimento de fisioterapia em setores 
de emergência ainda é pequeno, porém 
existe uma grande demanda de pacientes 
com problemas respiratórios e 
cardiovasculares graves que podem se 
beneficiar dessa especialidade. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Discussão 

 

A partir de 2006, os atendimentos de urgências e emergências agregam as unidades 

hospitalares, alterando assim, o modelo assistencial, com a integração de uma equipe 

multidisciplinar para uma assistência adequada ao paciente que procura esse serviço, 

descreveu Gonçalves5 ao analisar o perfil clinico de pacientes atendidos pelo serviço de 

fisioterapia na urgência e emergência, que representa a principal porta de entrada para 

admissão de pacientes em muitos hospitais.  

Esses serviços atendem usuários com demandas que vão desde àquelas que são de 

sua responsabilidade, porém um grande número de eventos não urgentes que poderiam ser 

atendidos em estruturas de menor complexidade surge prejudicando a assistência aos 

casos graves, interferindo no processo de trabalho devido a sobrecarga para os 

profissionais da equipe de saúde e gerando um aumento de custos nos atendimentos, 

ressaltaram Garlet et al6 em sua pesquisa. 

Profissionais de saúde que atuam nessa esfera ressaltam a importância em saber 

diferenciar urgência e emergência para que o atendimento seja bem sucedido. Uma 

condição que envolve uma emergência se dá quando o paciente apresenta sinais e 

sintomas que indicam risco de vida, precisando de assistência e tratamento imediato para 

evitar complicações graves. Sendo a urgência uma situação que o paciente não apresenta 

risco eminente de vida, porém exige atendimento rápido para impedir agravos provenientes 

de um processo agudo clínico ou cirúrgico define Jacquemot7 em sua literatura. 

A organização e o alinhamento do trabalho da equipe de saúde que atuam nessas 

unidades dependem de três momentos, a assistência rápida as situações que oferecem 

risco a vida, com encaminhamento imediato a sala de emergência, para realização de ações 

e procedimentos que visam restabelecimento da vida, atendimento aos pacientes que irão 

permanecer em observação e por fim proporcionar atenção aos que não apresentam 

urgências, constataram Garlet et al6 em seu estudo com 29 profissionais de uma equipe de 

saúde no atendimento ao usuário em situações de urgência e emergência.  

Almeida et al4 identificaram através de sua pesquisa que o grande aumento na 

demanda de pacientes nas unidades de urgência e emergência é marcado por problemas 

organizacionais, como os atendimentos sem estabelecimento de critérios clínicos e sem 

prioridade de cuidados imediatos para pacientes mais graves, interferindo diretamente no 

processo de trabalho e muitas vezes excedendo a capacidade dos serviços. O Ministério da 

saúde ciente dos desafios existentes no atendimento em saúde direciona estratégia 

humanizada, investindo em propostas como o acolhimento e classificação de risco, 

objetivando experimentar formas organizadas e resolutivas. 

O acolhimento acontece desde a chegada do paciente na unidade de saúde, ele 
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consiste na escuta e respostas adequadas as suas preocupações e angústias, 

proporcionando uma assistência com resolutividade e exercendo uma ligação com outros 

serviços de saúde, orientando usuário e família para continuação do atendimento caso seja 

necessário. Segundo Silva et al8 a satisfação do usuário é contemplada quando os critérios 

da classificação de risco estabelecem prioridade de atendimento para pacientes mais graves 

objetivando reduzir a morbidade e a mortalidade. 

Albino et al9 explicaram que em um serviço de emergência de qualidade a 

classificação de risco é uma necessidade inadiável e a classificação estruturada mais 

utilizada é a que classifica os pacientes em cinco níveis, sendo os que forem classificados 

como nível I e II (Ressuscitação e Emergência) deve ser atendido imediatamente, nível III 

(Urgência) deverá receber atendimento no tempo máximo de 60 minutos aguardando na 

sala de observação, nível IV e V (Semi-Urgente e Não urgente) serão encaminhados para 

sala de espera e reavaliados periodicamente. 

Devido a grande demanda e a imprevisibilidade dos serviços, Taquary et al10 

mostraram em sua pesquisa que é muito importante que haja nas unidades de urgência e 

emergência, a integração das diversas categorias profissionais, com o objetivo de oferecer 

uma assistência adequada aos pacientes, baseada na troca de conhecimento e ações que 

visam melhorar a qualidade do atendimento oferecido, priorizando a preservação da vida. 

O plano modelo de assistência tradicional era formado por médicos e enfermeiros 

treinados no cuidado do trauma agudo e doenças clínicas agudas. Atualmente a equipe 

multidisciplinar conta com a atuação de várias especialidades e profissionais que realizam 

um trabalho interligado e o fisioterapeuta apesar de ainda restrita sua atuação em alguns 

hospitais de alta complexidade vem favorecendo no atendimento principalmente de 

pacientes com diagnóstico cardiopulmonar descreveram Almeida  et al4. 

O fisioterapeuta tem papel importante como integrante da equipe destes 

profissionais, durante muito tempo atuando como um prestador de assistência e nos últimos 

anos vem ampliando sua atuação como componente fundamental, visando reduzir 

complicações ao proporcionar uma otimização do quadro clínico do paciente, diminuindo 

tempo de internação hospitalar e redução dos custos afirmam Cordeiro et al2. 

Em um protocolo de atenção a saúde11 criado pelo governo do Distrito Federal 

informou que a atuação do fisioterapeuta nas unidades de urgência e emergência é recente, 

sua primeira contratação relatada foi no Hospital Estadual do Grajaú (SP) no ano de 2000 

onde atuava de forma rápida e eficiente, minimizando tempo de intubação orotraqueal, 

evitando complicações decorrentes da ventilação invasiva e menos tempo de internação 

hospitalar. Cinco anos depois foi realizado um levantamento e considerações importantes 

sobre a necessidade da assistência integrada fisioterapêutica e em 2007 surge a nova 

especialidade de fisioterapia na emergência.  
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Alves12 descreve em seu estudo sobre a importância da atuação do fisioterapeuta e a 

eficácia de suas técnicas em sua abordagem aos pacientes críticos que não precisam de 

suporte ventilatório, mas necessitam de uma assistência que evite complicações 

respiratórias e motoras.  Já nas situações em que o paciente precise da ventilação 

mecânica, a participação do fisioterapeuta acontece desde o preparo e ajuste dos 

parâmetros ventilatórios, na ventilação do paciente durante a intubação, no processo de 

desmame e na extubação. 

Em um estudo realizado com 570 pacientes na emergência de um hospital em Porto 

Alegre, Piccoli et al13 descreveram que entre os principais diagnósticos de admissão 

estavam relacionados as causas pulmonares e cardiovasculares sendo outras causas 

motivos de internação como tumores, metabólicos, gastrointestinais e intoxicação exógena 

medicamentosa. Os principais critérios considerados para a indicação do profissional 

fisioterapeuta foram pacientes com risco potencial para desenvolver complicações 

respiratórias, necessidade de oxigenioterapia e ventilação não invasiva, evolução para 

utilização de suporte ventilatório mecânico invasivo e permanência na unidade. 

Nepel14 realizaram um estudo em um Centro de Urgência de Curitiba com um grupo 

de 64 idosos que apresentavam diagnóstico clínico de afecções respiratórias, e os 

resultados da pesquisa demonstraram que com a intervenção fisioterapêutica, aumentaram 

as altas e houve uma diminuição nas transferências hospitalares com redução do tempo de 

internação. O programa de tratamento era norteado através de uma avaliação que visava a 

necessidade de cada sujeito, e no protocolo de intervenções estavam as manobras de 

expansão pulmonar, padrões respiratórios, higiene brônquica, treinamento físico e 

orientações aos pacientes e familiares. 

Os resultados de um estudo realizado com 192 pacientes admitidos na sala de 

emergência de um Hospital em São Paulo com diagnostico cardiovascular e pulmonar 

destacou a importância do fisioterapeuta integrando a equipe multiprofissional. Ogawa1 

relataram que a assistência rápida e eficiente do fisioterapeuta nesse setor pode beneficiar 

os pacientes refletindo em menores índices e tempo de intubação, na ventilação mecânica 

invasiva e não invasiva, menores números de infecções e possíveis complicações. 

Conclusão 

O presente estudo demonstrou que a inserção do profissional fisioterapeuta nas 

unidades de urgência e emergência é recente, entretanto, sua contribuição junto a equipe 

multidisciplinar é de extrema importância e justificada devido ao grande número de 

pacientes que procuram esse serviço possuírem diagnóstico cardiorrespiratório e na maioria 

das vezes necessitarem de oxigenoterapia, ventilação mecânica e permanecerem por longo 

período nas unidades. As pesquisas envolvendo o tema sobre a atuação do fisioterapeuta 

nos setores de urgência e emergência ainda são escassas e diante desse cenário, sugere-
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se a realização de mais estudos para avaliar com maior fidelidade e precisão o impacto da 

contribuição do fisioterapeuta neste setor. 
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