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Recomendações Atenção Primária à Saúde

De acordo com dados de março de 2020 do 

sistema de dados do SUS (DATASUS), há 

10.287 fisioterapeutas atuando na APS, seja 

em eSF ou em equipes do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família (NASF).



Recomendações Atenção Primária à Saúde

A COVID-19 é uma doença respiratória infecciosa das vias aéreas superiores e/ou inferiores (pneumonia 

viral), altamente contagiosa e que pode causar disfunções sistêmicas: respiratória, cardíaca, hepática, renal, 

neurológica, imunológica, física e psicológica aos usuários.

Trata-se de um agravo à saúde recente e por isso ainda há muito a ser esclarecido sobre sua história e 

evolução natural, bem como sobre o melhor manejo clínico. Em torno de 5 a 10% dos casos podem evoluir 

para forma grave.



Recomendações Atenção Primária à Saúde



LEVE

Síndrome gripal: tosse, dor de garganta ou coriza seguido ou não de Anosmia (disfunção olfativa), 

Ageusia (disfunção gustatória), Coriza, Diarreia, Dor abdominal, Febre, Calafrios, Mialgia, Fadiga, 

Cefaleia.

MODERADO

Tosse persistente + febre persistente diária OU 

Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, 

hiporexia, diarreia) OU  

Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco.

Classificação dos sinais e sintomas por grupo - MS



GRAVE – Adultos e Gestantes

Síndrome respiratória aguda grave – síndrome gripal que apresente: Dispneia/desconforto 

respiratório OU Pressão persistente no tórax OU Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente 

OU Coloração azulada de lábios ou rosto *Importante: em gestantes, observar hipotensão.

GRAVE - Crianças

Taquipneia: ≥ 70 rpm para menores do que 1 ano; ≥ 50 rpm para crianças maiores do que 1 ano; 

Hipoxemia; Desconforto respiratório; Alteração da consciência; Desidratação; Dificuldade para se 

alimentar; Lesão miocárdica; Elevação de enzimas hepáticas – Disfunção da coagulação; 

rabdomiólise; Qualquer outra manifestação de lesão em órgãos vitais.

Classificação dos sinais e sintomas por grupo - MS



Fisiopatologia
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Estudos de autópsia revelaram que pacientes que morreram de IRpA apresentavam evidências de

dano alveolar difuso exsudativo com congestão capilar maciça, frequentemente acompanhada de

microtrombos. A formação de membrana hialina e a hiperplasia atípica dos pneumócitos são

comuns. Foi identificada obstrução da artéria pulmonar por material trombótico nos níveis

macroscópico e microscópico. Os pacientes também apresentaram sinais de microangiopatia

trombótica generalizada. Foi observada lesão endotelial grave associada à presença de vírus

intracelular e rompimento de membranas celulares. Os outros achados incluem broncopneumonia,

embolia pulmonar, hemorragia alveolar e vasculite

Angiogênese distingue a patologia pulmonar decorrente da COVID-19 da infecção por influenza 

grave

Fisiopatologia
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Alterações Radiológicas
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Fisiopatologia - Cardiovascular



Fisiopatologia e Status Funcional



A APS constitui um espaço de produção de cuidado que utiliza ferramentas de baixa densidade tecnológica, mas de alta

complexidade.

As tecnologias leves são aquelas utilizadas para favorecer o cuidado: escuta, empatia, porosidade, reconhecimento dos

distintos saberes, das diferentes realidades, dos conhecimentos prévios trazidos por cada usuário. As tecnologias leve-duras

são relativas aos conhecimentos necessários para a atuação terapêutica junto aos usuários, famílias e comunidade.

As práticas dos Fisioterapeutas e das equipes na APS devem operar a partir das melhores evidências para o enfrentamento

da pandemia da COVID-19, associadas a práticas que dialoguem com a diversidade das realidades em que as pessoas

vivem e das diferentes formas de viver. Trazer para a cena do cuidado as tecnologias leves ao mesmo tempo em que é

desafiador, é essencial para a adesão dos usuários e potencialização dos projetos terapêuticos para o enfrentamento da

pandemia da COVID-19.

‡https://assobrafir.com.br/covid-19/

AS TECNOLOGIAS DO CUIDADO NA APS 



Avaliação 



FUNÇÕES DO FISIOTERAPEUTA

Diagnosticar distúrbios do movimento

Tratar, prevenir ou minimizar a ocorrência dos distúrbios do movimento
humano.

Diagnóstico Fisioterapêutico

Elaborar um plano de tratamento





Função
mental

Função 
neuromioarticular

Função 
respiratória

Função
cardiovascular

Alterações de função/estrutura  DEFICIÊNCIAS

Limitação da atividade

Restrição da participação

Fatores ambientais 
e pessoais



PARA QUE SERVEM OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO?

ESTADO DE SAÚDE ALTERADO,

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO,

AVALIAR A RESPOSTA AS TÉCNICAS.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA

- Ventilometria (CV, VVM)

- Manovacuometria (Pimáx, Pemáx)

- PFE

- Capacidade Vital Indireta

(Dr. Marco Valois)



AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA



AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA

- Pi max

- Sindex

-

- Neder et al
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA

- Pi max

- Sindex



AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO NEUROMIOARTICULAR

Força muscular periférica  Teste muscular manual; MRC

Boa aplicabilidade  pacientes cooperativos e motivados;

0 =Nenhuma evidência de contração muscular,

1=Vestígio de contração muscular sem movimento articular,

2=Movimento efetuado na totalidade sem ação da gravidade,

3=Movimento em toda amplitude de movimento contra ação da gravidade,

4=amplitude completa contra gravidade e resistência adicional leve,

5=amplitude completa contra gravidade e resistência adicional máxima.

Menor cofiabilidade nos graus IV e V.



AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO NEUROMIOARTICULAR



AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO NEUROMIOARTICULAR

Unidade de internação os valores são:

< 27 kg para homens e < 16 kg para

mulheres. Para pacientes em unidade de

terapia intensiva (UTI) < 11 kg para homens

e < 7 kg para mulheres.
Sarcopenia: revised European consensus on definition and

diagnosis. Age Ageing. 2019;48(1):16-31



TESTES FUNCIONAIS

TESTE DE VELOCIDADE DE MARCHA

330 aferições sem eventos adversos associados;

13.6%  fraco desempenho ( VM ≤0.8 m/s);

Martinez BP et al, 2014
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TESTES FUNCIONAIS

TIME UP GO

Atividades:

Levantar-se de uma cadeira com encosto;

Andar 3 metros e retornar para posição sentada



TESTES FUNCIONAIS

Teste de caminhada de 6 min - ATS

Britto RR, Probst VS, Braz J PhysTher 2013



TESTES FUNCIONAIS

Teste de Sentar e Levantar

- 5 repetições;

- 30 segundos;

- 1 minuto.



TESTES FUNCIONAIS

Teste de Sentar e Levantar

*Probst VS. ; Profisio, SECAD



TESTES FUNCIONAIS

Teste de Sentar e Levantar
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Prescrição Terapêutica

- Sugestões:

Evitar longos períodos em comportamento sedentário e tentar manter a mobilidade para as AVDs. 

Modalidades10,32 : Exercícios de intensidade leve visando à manutenção da condição física prévia, incluindo exercícios aeróbios, de 

resistência, de equilíbrio, mobilidade e coordenação, e preferencialmente associar a dupla-tarefa, principalmente se o usuário for 

idoso e com comorbidades.

Frequência: 5 a 7 dias por semana, considerando o período de quarentena; 1 ou 2 vezes por dia. 

Duração de cada sessão de treino: entre 15 a 45 minutos; considerar entre 200 – 400 min de exercícios aeróbios por semana, 

distribuídos entre 5 – 7 dias/semana; e pelo menos 3 dias/semana para exercícios resistidos, preferencialmente em dias alternados. 

Intensidade do exercício: sensação de dispneia e fadiga ≤3 na escala de Borg modificada (0-10); se possível orientar a intensidade 

do exercício entre 65-75% da frequência cardíaca máxima, avaliando a condição individual. 



Prescrição Terapêutica

- Sugestões:

Modo: Pode ser contínuo ou intervalar.

No caso de não haver equipamentos e materiais específicos disponíveis, são algumas opções para realização

de exercícios no ambiente domiciliar: exercícios de resistência utilizando o próprio peso corporal,

agachamentos com apoio em parede ou cadeira, sentar e levantar de uma cadeira, subir e descer escada ou

degraus, elevar mantimentos como um quilo de alimento não perecível, ou garrafa PET com água e areia ou

pedrinhas; atividade aeróbia com caminhada dentro de casa, dança; exercício de equilíbrio, como andar em

uma linha no chão, andar na ponta dos pés ou com os calcanhares, caminhando com pequenos obstáculos

para elevar joelhos.



Prescrição Terapêutica



Prescrição Terapêutica

Pilares:



Prescrição Terapêutica

Pilares: • FC de reserva = FC max. – FC repouso

• FC max. = estabelecida por TE, ou 220 – idade

• Fc repouso = após 5 min. em repouso



Prescrição Terapêutica





Oxigenoterapia e a COVID-19
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Oxigenoterapia e a COVID-19

 Para a American Association for Respiratory Care, a oxigenoterapia é inidicada, principalmente, na presença

de PaO2 < 60 mmHg ou SpO2 < 90%, em ar ambiente, e/ou SpO2 < 88% durante o exercício ou sono, em

pacientes com doenças cardiorrespiratórias.

 Organização Mundial de Saúde (OMS)5 , indica-se o início da oxigenioterapia com fluxo de 5L/min com o

alvo de SpO2 ≥ 94% para pacientes com algum sinal de instabilidade clínica, como insuficiência respiratória,

hipoxemia ou choque; e alvo de SpO2 ≥ 90% quando o paciente estiver estável ou SpO2 ≥ 92% para

gestantes.

 Recomenda-se início da oxigenoterapia quando a SpO2 for menor que 90% (forte recomendação com

moderada evidência) e sugere-se iniciar oxigenoterapia caso a SpO2 esteja abaixo de 92% (recomendação

fraca, com baixo nível de evidência). Em ambas as situações, recomenda-se SpO2 alvo de até 94% (forte

recomendação com moderada evidência).



Considerações Finais


