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LINHA DE CUIDADO EM CARDIOLOGIA PNEUMOLOGIA E DOENÇAS METABÓLICAS

Nome da atividade:
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Respiratória

Tipo de atividade:
Disciplina de Graduação

Responsáveis:
Prof Dr Mauricio Jamami; Profª Drª Valéria Amorim Pires Di Lorenzo, Profª Drª Adriana Sanches
Garcia de Araújo.

Equipe envolvida:
Há de 5 a 6 alunos de graduação por trimestre;
Há de

a alunos de pós graduação por semestre;

Há 1 técnico de nível médio Maria Aparecida

Período:
De fevereiro a dezembro. Às segundas, terças e quintas-feiras das 8-12h.
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Público Alvo:
Crianças, adultos e idosos com doenças respiratórias agudas ou crônicas.

CIDs:
E66.2 – Obesidade com hipoventilação alveolar
E84.0 – Fibrose cística com manifestações pulmonares
E84.9 – Fibrose cística não especificada
J22- Infecções agudas não especificadas das vias aéreas inferiores
J44.1- Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada
J44.9- Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada
J45.9 - Asma não especificada
J98.9 - Transtorno respiratório não especificado.
J99.8 – Transtornos respiratórios em outras doenças classificadas em outra parte

Critérios de Inscrição:
Todos os usuários que cooresponderem ao perfil do público alvo serão triados.

Entrada:
Crianças, adultos e idosos que tenham diagnóstico fechado de doenças pulmonares agudas e crônicas.
Podem ter doenças osteomusculares, neurológicas e cardiovasculares associadas.

Prioridade:
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1. Usuários com doenças respiratórias agudas, principalmente as crianças.

Não serão inscritos:
1. Usuários sem diagnóstico fechado de doença pulmonar seja aguda ou crônica;
2. Usuários com dispnéia (falta de ar) a esclarecer sem diagnóstico fechado;
3. Usuários com sequelas neurológicas traqueostomizados/hipersecretivos, que necessitam
de cuidados paliativos.

Permanência:
No caso da Reabilitação Pulmonar, para casos que atinjam a estabilidade clínica e funcional,
verificada pelas avaliações periódicas com testes fisioterápicos e funcionais, o período será de 6
meses;
No caso de Reabilitação Pulmonar para casos crônicos, com recidivas, passa a ter um período de
permanência indeterminado;
No caso de Fisioterapia Respiratória para higiene das vias aéreas, de acordo com a evolução do
quadro clínico e melhora da ausculta pulmonar;
Comprometimento do usuário quanto ao tratamento e orientações, ou seja, que se verifique o
interesse do paciente em seguir as orientações passadas e também a assiduidade;
OBS: São tolerados atrasos de 10 minutos para o atendimento do paciente.

Saída:
Para os pacientes encaminhados para Reabilitação Pulmonar, melhora clinicamente significativa
na tolerância ao exercício verificada pelos testes funcionais após 3 a 6 meses de reabilitação
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pulmonar;
Para os pacientes encaminhados com objetivo de higiene brônquica, melhora da sintomatologia
da queixa principal e da ausculta pulmonar em relação ao quadro clinico;
Quando apresentar atitudes durante o atendimento que coloquem em risco sua saúde e
segurança;
Duas faltas sem justificativa no mês ou 3 em qualquer período (abandono do serviço; alta a
critério médico; alta a pedido do paciente; contra referência para outro serviço).

Pergunta/Informação de rastreio para inscrição no acolhimento:
1. Sua queixa principal é tosse, catarro e/ou falta de ar aos esforços?
2. Foi ou será submetido a uma cirurgia (abdominal/torácica)
3. Veio encaminhado para fisioterapia respiratória e/ou reabilitação pulmonar com guia SADTSUS com diagnóstico médico de doença respiratória?
4. Tem condições de vir ou ser trazido por responsável para atendimento?
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