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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICÂ, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis
ptopõe, seja encaminhado expediente 

^o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Leonaldo

Patanhos, para que rcaltze estudos obje
atuação em emetgência nas unidades de

a inclusão do catgo de Fisioterapeut^ para
atendimento (JPÂ).

É a Indicação. Sala das Sessôes.

Cascavel, 27 de julho de 2021.
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Justificação

Âssim como acontece em outÍos lugates do mundo, as equipes de emergência do Brasil
têm passado poÍ mudanças nos últimos anos. IJma das mais impoÍtantes diz respeito à inserção
do fisioterapeuta em emetgência como parte integrante dessas eqúpes. Â inserção do
fisioterapeuta na equipe muludisciplinar e assistencial de urgência e emetgência é recente.

Á presença do fisioterapeuta tem sido cada vez mais freqüente em unidades de

emergência onde suas técnicas de atendimento são importantes paÍa uma Íecuperaçáo eítcaz e

presewação da funcionalidade dos pacientes, pois até mesmo em unidade de passagem os

pacientes rrütas vezes permanecem dutante dias, recebendo cüdados e medicamentos
injetáveis, necessitando de manobras respttatórias e dearrrbulação precoce a frm de evitar
complicações.

Normalmente, tanto em Unidades de Emergência (JE) quanto em Unidades de Pronto
Atendrmento (UPA), o trabalho de fisioterapia é direcionado ao supoÍte e à prevenção de

«lrsfunções catdiorespirat6ia nos momentos iniciais de socorro ao paciente.

O trabalho do fisioterapeutâ nas urgências e emergências é regulado pela portaria
2048/2002, do Ministério da Saúde. No documento, são destacadas as possibiüdades de
empÍego da fi.sioterapia em âmbito de suporte, acompanhamento clÍnico e reabiütação. O
profissional atua preverundo e tratando complicações cardiorespiratíría, neurológicas e

musculoesqueléticas.

Cabe destacat, ainda, que o papel do Íisioterapeuta é bem diverso em âmbito de uma
emergência, seia em cúdados com a admissão, ava\ação e evolução drária no prontuário,
domínio na leitura dc exames. O profissional pode ser requerido nos casos em que o paciente
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precise de oxigêniotetapía, ventrlação mecânica não invasiva e invasiva, bem como ser umâ
ferramenta assistencial par.a alt,a médica.

Cotrr a pandemia o Fisioterapeuta meÍeceu destaque até mesmo flo âmbito
internacional, sendo peça fundamental no maneio do paciente Covid, inteirando-se com
médrcos e enfermeilos para auxiliar em todos os cúdados deste perfil de paciente e reduzindo
óbitos. O fisioterapeuta é um proFtssional versátil e criativo e tem muitos procedimentos de

baixo custo que podem contribuir com a qualidade de vida do paciente, sobretudo durante
desconfortos respiratórios.

Buscando sempÍe a maior qualidade da saúde de nossa população, espeÍo, pois, contar
com o atendimento e apoio nesta solicitalão.
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