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RESUMO 

De acordo com as terminações de saúde, as unidades de emergências são os 

estabelecimentos destinados a prestarem atendimento imediato a doentes, com ou 

sem risco de vida. Por esse motivo, necessitam de profissionais generalistas, 

eficientes e com profundos conhecimentos de anatomia. O fisioterapeuta, por sua 

capacidade de diagnosticar, prevenir e tratar disfunções cinéticas funcionais de 

órgãos e sistemas, se mostra fundamental nas equipes de atendimento de 

emergência. O presente estudo teve como objetivo mostrar os benefícios de ter este 

profissional na unidade de emergência. Tratou se de uma revisão de literatura que 

inclui artigos científicos publicados entre 2007 e 2013 e que tratam da eficiência dos 

fisioterapeutas junto às equipes de emergência. De acordo com os autores, a 

presença destes profissionais contribuem para a redução no tempo de internações e 

intubações, além de apresentarem significativa economia financeira para as 

unidades de atendimento.  

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Saúde pronto-socorro é um estabelecimento de 

saúde destinado a prestar assistência à doentes, com ou sem risco de vida, cujos 

agravos à saúde necessitem de atendimento imediato. Funcionam durante 24 horas 

e dispõe apenas de leitos de observação. (Ministério da saúde, 1987). 

A fisioterapia é a ciência que diagnostica, previne e trata disfunções cinéticas 

funcionais de órgãos e sistemas. Um bom fisioterapeuta entende profundamente as 

estruturas e funções do corpo humano, podendo atuar em diversas áreas médicas, 

incluindo emergências, no qual é pouco explorado.  

OBJETIVOS 

Este estudo mostra a importância do fisioterapeuta na composição da equipe de 

emergência dos hospitais, além de analisar quanto a fisioterapia tem evoluído nesse 

setor e os benefícios alcançados.  

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada inclui artigos científicos e acadêmicos em bases de dados da 

scholar, sites e livro. Foram encontrados artigos de 2007 a 2013 relatando a 



melhoria dos atendimentos nas unidades de emergência que tem um fisioterapeuta 

atuante. 

O presente trabalho não pretende encerrar aqui a discussão, e sim, ser um ponto de 

partida para docentes, colaboradores e estudantes que desejam aprofundar a 

pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO 

As áreas hospitalares que cuidam de pacientes considerados graves são 

costumeiramente chamadas de urgência ou emergência, sendo que a diferença 

entre elas está no fato de que na urgência não há risco iminente de morte, ao 

contrário do que ocorre na emergência.  

As duas áreas citadas acima ainda são pouco exploradas pelos profissionais de 

fisioterapia. Em parte por que a demanda por esses profissionais ainda é baixa, e 

por outro há uma escassez de profissionais especializados e a pressão e o estresse 

comuns nessas áreas criam barreiras a entrada de profissionais. Dessa forma, são 

poucos os hospitais que contam com fisioterapeutas em suas equipes de pronto-

socorro, mas os resultados tem se mostrado na redução do índice e tempo de 

intubações orotraquela e ventilação mecânica invasiva, bem como na redução no 

número de complicações, infecções e internações hospitalares. (Taquary, 2013)  

Estudos recentes realizados pela Associação de Terapia Ocupacional e Faculdade 

de Terapia Ocupacional de Londres mostram que a utilização de fisioterapeutas nos 

centros de emergência são eficazes para reduzir o número de internações, 

resultando em economias financeiras para os hospitais. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares mostram a importância dos fisioterapeutas nas unidades 

de emergência dos hospitais, visto que seus conhecimentos permitem segregar de 

forma mais eficaz os pacientes, contribuindo para otimizar os leitos hospitalares e os 

atendimentos médicos, além de trazer ganhos financeiros oriundos da diminuição 

das internações. 
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