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INTRODUÇÃO

O 1º caso de um novo corona vírus, na

China foi detectado em 2019. A forma

contagiosa severa, causa a doença Covid-

19. No Brasil o vírus foi identificado pela 1ª

vez em fevereiro de 2020 (Couto, 2020).

O isolamento social, o uso de máscaras,

orientação de lavagem de mãos e álcool

gel 70%, foram implantadas. Escolas

tiveram suas aulas suspensas e muitas

abordagens terapêuticas, entre elas a

fisioterapia iniciaram atendimentos online

(Couto, 2020).

Pela resolução nº 516, de 20 de março

de 2020, o presidente do Conselho

Federal de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional – COFFITO, no uso de suas

atribuições legais permitiu os

atendimentos não presenciais nas

modalidades de teleconsulta,

teleconsultoria e telemonitoramento (Diário

Oficial da União, 2020).

JUSTIFICATIVA

Para dar continuidade aos atendimentos

prestados aos pacientes das Unidades de

Saúde da Família migrou para os

teleatendientos. As experiências nesta

modalidade de atendimento foram muitas

e se faz importante o relato delas.

OBJETIVO

Relatar experiências vivenciadas, suas

dificuldades e aceitação dessa forma de

tratamento em atendimentos online de

fisioterapia, realizados no estágio de

saúde coletiva no curso de fisioterapia.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Abordagem qualitativa, relatos de

experiências vivenciadas no estágio de

Saúde Coletiva do curso e Fisioterapia do

UNICEP São Carlos.

Pacientes encaminhados da Unidade

Básica de Saúde do Bairro Botafogo, São

Carlos.

O contato foi realizado por ligação

telefônica e os atendimentos realizados

pelo aplicativo WhatsApp, por meio de

chamada de vídeo, por período de dois

meses em 2021. Foram realizados em

média 15 atendimentos, para um total de

10 pacientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1- Caracterização dos participantes

As principais queixas encontradas foram

agrupadas em três categorias:

C1: Dor

C2: Limite de amplitude de movimento

C3: Fraqueza muscular

Na C1 Dor. As dificuldades encontradas

foram os instrumentos para analgesia que o

paciente pudesse utilizar em casa e a

mensuração da quantidade de dor.

Na C2 As dificuldades encontradas foram

avaliar a limitação de movimento frente a dor

e as limitações do tecido osteomuscular já

instaladas no paciente, demonstrar os

exercícios e fazer correções.

Na C3 As dificuldades encontradas foram

encontrar instrumentos para realização de

exercícios com carga e quantificar os graus de

fraqueza.

Segundo Chaves (2020), mesmo tendo

pontos positivos nos atendimentos online

como os encontrados aqui também há pontos

negativos corroborando com as experiências

aqui encontradas. O autor descreve a

dificuldade em realizar as avaliações e

condutas.

Também foram encontradas dificuldades

quanto à tecnologia sendo agrupadas em

duas categorias:

C4: Uso do celular, visualização.

C5: Internet, quedas, interrupções.

Na C4 - As dificuldades encontradas foram

quanto ao uso do aplicativo, posicionamento

do celular que muitas vezes impossibilitava

uma boa visualização do exercício proposto.

Na C5 - Quedas e interrupção foram as

maiores dificuldades durante os atendimentos.

Candido et al. (2021) citam alguns

fatores que interferem no atendimento não

presencial: limitações físicas para o uso de

mídias, as dificuldades de acesso à internet,

dificuldades do terapeuta que precisa do

toque manual, a segurança do tratamento, a

dependência para resolver problemas

tecnológicos durante o teleatendimento, a

capacidade de lidar com imprevistos, como

a piora no quadro do paciente, os riscos

(como a queda) por exemplo.

Vários relatos positivos foram realizados ao

longo dos atendimentos

“Consigo trabalhar melhor, Olha com 

levanto meu ombro!” P2

“Estou mais animada e 

consigo caminhar” P3

“Não tive mais a dor aguda que eu tinha 

nos joelhos, dói bem pouquinho” P4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os atendimentos online apresentam

algumas limitações que podem dificultar o

tratamento, porém os benefícios são

inúmeros. As limitações relatadas pelos

pacientes podem ser diminuídas. Há

motivação. A interação com o terapeuta

aumenta a cada sessão, pode ser percebido

o vínculo criado e a amplitude do cuidado,

observando-se o ambiente, promovendo a

prevenção de agravos e riscos.

Deve-se também considerar a alta taxa de

desistência que não se verifica na

modalidade presencial. Pelos relatos dos

pacientes o atendimento de fisioterapia

online durante a pandemia teve valor,

conduzindo a melhoras. Para os estagiários

foi uma experiência muito desafiadora, pelas

dificuldades com a internet, com a interação

com os pacientes, porém muito

enriquecedora.
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