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RESUMO 

O fisioterapeuta que atua na UTI deve ter autonomia para realizar suas funções. Analisar os benefícios e riscos potenciais, 

compreender a condição clínica do paciente, os objetivos traçados pela equipe multiprofissional, as competências e 

limitações envolvidas em cada estratégia de cuidado. Este estudo objetivou analisar a percepção do fisioterapeuta sobre sua 

autonomia no manejo do cuidado dos pacientes com diagnóstico de SDRA. Trata-se um estudo de caráter qualitativo, 

intervenção, exploratória e de campo, realizada com 12 fisioterapeutas de quatro UTIs localizadas em Santa Catarina. A 

Coleta dos dados ocorreu por meio de uma entrevista semiestruturada no período de junho de 2018 e junho de 2019. A 

categorização e analise textual foi realizada através do software Iramuteq, através do qual foram selecionados dois temas 

principais que possibilitou a construção do Dendograma de Similitude. No Tema 1-Autonomia do profissional 

fisioterapeuta no tratamento da pessoa com SDRA, as palavras destacadas no Dendograma foram: “médico”, 

“fisioterapeuta”, “não”, “ventilação”, “autonomia”, “paciente”. Já no Tema 2-Relação dialógica com a equipe 

multiprofissional, as palavras que mais de destacaram foram: “médico”, “paciente”,“ fisioterapeuta”, “estar”, “não” e 

“sempre”. Ao final do estudo conclui-se que apesar dos profissionais fisioterapeutas relatarem possuir autonomia no 

manejo do cuidado dos pacientes diagnosticados com SDRA, alguns somente desenvolviam seu trabalho após o parecer ou 

aprovação do profissional médico. O que não se caracteriza como uma tomada de decisão da equipe multiprofissional, pois, 

esta se dá por meio de um diálogo horizontal, coerente e organizado onde todos os profissionais da equipe possam 

contribuir. 

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia Profissional. Cuidados Integrais de Saúde. Síndrome do Desconforto Respiratório 

Agudo. Unidade de Terapia Intensiva. 

 

ABSTRACT  

The physiotherapist who works in the ICU must have autonomy to perform his functions. Analyze the potential benefits and 

risks, understand the patient clinical condition, the objectives outlined by the multiprofessional team, the skills and limitations 

involved in each care strategy. This study aimed to analyze the physiotherapist is perception of his autonomy in managing 

yhe care of patients diagnosed with ARDS. This is a qualitative, intervention, exploratory and Field study, carried out with 

12 physiotherapist from four ICUs located in Santa Catarina. Data collection took place through a semi-structured interview 

in the period from June 2018 to June 2019. The categorization and textual analysis was carried out using the Iramuteq 

software, through which two main themes were selected which enabled the construction of the similarity dendogram. . In 

Theme 1-Autonomy of the physical therapist in the treatment of the person with ARDS, the words highlighted in the 

dendogram were: “doctor”, “physiotherapist”, “no”, “ventilation”, “autonomy”, “patient”. In Theme 2-Dialogical relationship 

with the multiprofessional team, the words that most stood out were: "doctor", "patient", "physiotherapist", 

"multidisciplinary", "consensus", "talking", "no" and "always ”.At the end of the study, it was concluded that despite the 

fact that physical therapists report having autonomy in the care of patients diagnosed with ARDS, some only developed their 

work after the opinion or approval of the medical professional. What is  

not characterized as a decision-making by the multiprofessional team, as this takes place through a horizontal, coherent and 

organized dialogue where all the team's professionals can contribute. 

KEYWORDS: Professional Autonomy. Comprehensive Health Care. Acute Respiratory Disconfort Syndrome. Intensive 

Care Unit. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade hospitalar criada a partir da necessidade 

de aperfeiçoamento e centralização de recursos humanos qualificados e materiais especializados para o 

atendimento de pacientes internados em estado crítico. Oferece suporte avançado de vida aos pacientes, 

dispondo de tecnologias específicas para a monitorização contínua e assistência multiprofissional 

especializada, com objetivo de maximizar a recuperação e sobrevida dos pacientes (SANCHES et al., 

2016; PISSOLATO; FLECK, 2018).  

Os pacientes internados nas UTIs podem desenvolver vários tipos de lesão pulmonar aguda, 

segundo Bernardes e Matos (2013) a representação mais grave delas é a Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA), também conhecido como Síndrome da Angústia Respiratória Aguda 

(SARA). A SDRA representa alterações fisiológicas, mecânicas e na função pulmonar, levando a 

insuficiência respiratória e hipoxemia grave, é “caracterizada por lesão pulmonar inflamatória aguda, 

difusa, levando a aumento da permeabilidade vascular pulmonar, edema pulmonar e perda de tecido 

aerado” (VAN MOURIK et al.,2019,p.2). 

Pode ser ocasionada por diversos fatores de risco, que se apresentam de forma direta (infecção 

pulmonar difusa, aspiração de conteúdo gástrico, lesão inalatória) e indireta (septicemia, traumatismo, 

embolia gordurosa, transfusão sanguínea, pancreatite) entre outros. A frequência da SDRA tem maiores 

taxas (de 20% a 40%) na pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico e sepse, ocorre em 

aproximadamente 10% dos pacientes internados na UTI e as taxas de mortalidade são relatadas em até 

40% (MATOS et al.,2018; VAN MOURIK et al., 2019). 

O atendimento as pessoas com SDRA precisa ser realizadas de forma cautelosa, especialmente 

na utilização das estratégias para seu tratamento (BERNARDES; MATOS, 2013). Dentre os 

profissionais da equipe de saúde a manter relação direta com a pessoa assistida, destaca-se o 

fisioterapeuta, profissional que contribui para preservação da funcionalidade e recuperação eficaz 

(ROTTA et al.,2018). 

A dedicação da fisioterapia ao paciente crítico teve seu início entre as décadas de 40 e 50 devido 

à crise de poliomielite, passando a fazer parte da assistência intensiva e se consolidando de forma 

progressiva no decorrer dos anos. Hoje a atuação como integrante da equipe multiprofissional no 

tratamento de pacientes nas unidades de terapia intensiva (UTI) é reconhecida em diversos países 

(ALVES, 2012).  

A Resolução de nº 7, de 24 de Fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para 

funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências, determina a obrigatoriedade 

de assistência fisioterapêutica nas UTIs nos turnos matutino, vespertino e noturno por no mínimo 18 

horas de atuação diária e presença de no mínimo um fisioterapeuta para cada dez leitos ou fração 

(BRASIL, 2010). 

Atualmente um novo projeto de lei está aguardando apreciação do Senado Federal. O PL nº 
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1985/2019 determina a presença ininterrupta de fisioterapeuta nos centros de terapia intensiva (CTIs) 

adulto, pediátrico e neonatal de hospitais e clínicas públicas ou privadas, nos turnos matutino, vespertino 

e noturno, de forma a perfazer o total de 24 horas e disponibilidade em tempo integral para assistência 

aos pacientes internados (BRASIL, 2020). Estudos Científicos associam que a disponibilidade e atuação 

do fisioterapeuta na UTI, em regime integral (24 horas), esta associado à redução do tempo de VM, da 

permanência na UTI e do tempo de internação hospitalar, além da redução dos custos hospitalares 

(COFFITO, 2016). 

As competências do fisioterapeuta intensivista respaldadas por meio da Resolução n° 402/2011 

do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia ocupacional – COFFITO inclui a aplicação de técnicas e 

recursos relacionados à manutenção da permeabilidade de vias aéreas, expansão pulmonar, participação, 

instituição e gerenciamento VM, melhora da interação entre o paciente e o suporte ventilatório, condução 

dos protocolos de desmame da VM, extubação, treinamento da musculatura respiratória, implementação 

do suporte ventilatório não invasivo, gerenciamento da aerossolterapia e oxigenoterapia, mobilização 

precoce, avaliação da capacidade funcional e muscular, protocolos de fortalecimento muscular 

periférico, treino de equilíbrio, ortostatismo e marcha, dentre outros (ASSOBRAFIR, 2017). 

Desta forma, o objetivo da fisioterapia na UTI é melhorar a capacidade funcional geral dos 

pacientes, restaurar a independência respiratória e física, diminuindo assim o risco de complicações 

associadas à permanência no leito (ROTTA et al.,2018) 

A atuação do fisioterapeuta diante a SDRA nas UTIs é concentrada no manejo da VM, nas 

estratégias ventilatórias, técnicas de higiene brônquica e reexpansão pulmonar e na mobilização precoce. 

A VM “constitui um dos pilares do tratamento da SDRA, sendo capaz de modificar a evolução 

da doença” (FIORETTO et al., 2017, p. 427). Através desse recurso, diversos métodos de abordagem 

para o tratamento da SDRA pode ser desenvolvidas, como a ventilação protetora com alto PEEP, 

ventilação ciclada a volume x ciclada a pressão, ventilação protetora com uso de baixo volume corrente, 

ventilação de alta frequência, ventilação com a relação inspiratória e expiratória invertida, ventilação em 

posição PRONA, manobra de recrutamento e ventilação mecânica não invasiva (BERNARDES; 

MATOS, 2013). 

As manobras de higiene brônquica são recursos amplamente utilizados no âmbito da terapia 

intensiva, tem como objetivo auxiliar na depuração mucociliar e prevenir complicações decorrentes do 

acúmulo de secreções nas vias aéreas (MATILDE et al.,2018). 

A mobilização precoce também é de extrema importância no tratamento dos pacientes com 

SDRA, pois diminui os efeitos deletérios do imobilismo e a permanência na UTI, melhora a função 

respiratória, nível de consciência e independência funcional, favorece a manutenção da força muscular 

e diminuiu o tempo de permanência do paciente em VMI (NOAL; GUEDES; COSTANARO, 2019). 

A Fisioterapia como parte integrante da equipe multidisciplinar nas UTIs desenvolve uma 

atuação extensa e se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo. Sua participação exige 
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conhecimento aprofundado acompanhado da necessidade de resolução das intercorrências e está 

relacionada com procedimentos complexos (SANTOS et al.,2014;ALVES, 2012). 

Desta forma, os fisioterapeutas que atuam nas UTIs devem ter autonomia e capacidade de avaliar 

e tratar adequadamente o paciente. As estratégias e planejamentos terapêuticos devem envolver toda a 

equipe, o diálogo interprofissional é fundamental para construir um plano de tratamento eficaz e seguro, 

aliado a melhora da qualidade de vida do paciente (MAINGUÉ et al.,2020;SANTOS et al.,2014). 

Pensando na complexidade do tratamento do paciente com a SDRA, aliado as diversas 

possibilidades de estratégias de cuidado e a dialógica multiprofissional, questiona-se qual a percepção 

dos profissionais fisioterapeutas sobre sua a autonomia no manejo do cuidado dos pacientes com 

diagnóstico de SDRA? Diante disto o estudo objetivou analisar qual a percepção dos profissionais 

fisioterapeutas sobre sua a autonomia no manejo do cuidado dos pacientes com diagnóstico de SDRA. 

  

MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, intervenção, exploratória e de campo, realizada 

em UTIs de quatro hospitais públicos e privados localizados na mesorregião do Vale do Itajaí em Santa 

Catarina - SC. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do 

Itajaí sob o CAAE: 90070318.5.0000.0120 e parecer de número: 3.024.310. 

Os participantes do estudo foram profissionais fisioterapeutas que atuavam nas UTIs adulto das 

instituições supracitadas. Os critérios de inclusão foram: fisioterapeutas que aceitaram participar do 

estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão 

foram: profissionais que desistiram durante a pesquisa, aqueles que estavam de férias, afastados do 

trabalho ou que não aceitaram assinar o TCLE. Ao final da verificação desses critérios, 12 participantes 

foram inclusos na pesquisa e responderam a entrevista. 

 O contato inicial ocorreu presencialmente, o entrevistador foi até o hospital onde apresentou o 

projeto aos diretores das instituições. Posteriormente o projeto foi apresentado aos supervisores das UTIs 

que organizaram a coleta de forma que não interferisse na rotina de trabalho destes profissionais. 

 A coleta de dados ocorreu entre junho de 2018 e junho de 2019, utilizando como instrumento 

norteador uma entrevista semiestruturada. A entrevista foi composta por quatorze perguntas que 

abordavam os temas relacionados: a formação acadêmica e continuada; critérios de diagnóstico da 

SDRA; métodos ventilatórios utilizados; estratégias de cuidado realizadas para a aspiração, mudança de 

decúbito e controle do balanço hídrico; percepção do fisioterapeuta sobre sua autonomia no manejo do 

cuidado dos pacientes com SDRA; relação dialógica com a equipe multiprofissional; cuidados adotados 

na tomada de decisão da equipe no atendimento a pessoa com SDRA. 

 O entrevistador foi capacitado para a realização das entrevistas, as quais aconteceram em uma 

sala reservada da UTI, onde estavam presentes somente o entrevistado e entrevistador. Para a 
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manutenção do anonimato, os participantes receberam codinome de escritores brasileiros e os hospitais 

no qual os profissionais trabalhavam identificados por numerais. As entrevistas foram gravadas em 

gravador de voz (modelo Sony ICD-PX440) de uso exclusivo das pesquisadoras e armazenadas em 

arquivos que somente as pesquisadoras tiveram acesso. 

 Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, foram obedecidos critérios exigidos 

na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foi garantido sigilo absoluto, assegurando a 

privacidade dos dados e da identidade das pessoas envolvidas na pesquisa.  

 Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e seu caráter científico, 

foram fornecidas informações a respeito do direito à desistência a qualquer momento e as entrevistas 

ocorreram somente após a assinatura do TCLE. As entrevistas tiveram duração média de 20 minutos. 

 Os conteúdos das entrevistas foram transcritos, tratados para posterior análise. Os dados 

quantitativos foram analisados por meio do software Excel®, onde se verificou as características dos 

profissionais. 

 Os dados qualitativos foram sustentados metodologicamente através da análise de conteúdo de 

Bardin (2011), e para a categorização dos dados utilizou-se o software Interface de R pourles Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Iramuteq versão0,7 alpha 2 , licenciado por GNU 

GPL (c) 2008-2014 Pierre Ratinaud. O Iramuteq é um software gratuito de código fonte aberto, ligado 

ao pacote estatístico R para análises de conteúdo, lexicometria e análise do discurso (SALVIAT, 2017). 

 A análise textual é um tipo específico de análise de dados, que trata especificamente da análise 

de material verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos em diferentes contextos. Ela é aplicada nos 

estudos de pensamentos, crenças e opiniões produzidas em relação a determinado fenômeno, tema de 

investigação, permitindo a quantificação de variáveis essencialmente qualitativas originadas de textos, 

a fim de descrever o material produzido por determinado sujeito ou sujeitos (CAMARGO; JUSTO, 

2013). 

 Dentre os recursos disponibilizados pelo Software Iramutq para análise do corpus textual foi 

escolhida a Análise de Similitude, esse tipo de análise é baseada na teoria dos grafos, que representa a 

ligação entre palavras do corpus textual. A partir desta análise é possível inferir a estrutura de construção 

do   

 [...] texto e os temas de relativa importância, a partir da coocorrência entre as palavras. Ela 

auxilia o pesquisador na identificação da estrutura da base de dados (corpus), distinguindo as partes 

comuns e as especificidades, além de permitir verificá-las em função das variáveis descritivas existentes 

(SALVIATI, 2017, p.69). 

 A identificação das falas dos participantes foi realizada por inclusão da palavra “fisio”, seguido 

do número correspondente a entrevista (por ordem de realização) e de“ hosp” seguido de um número, 

para identificar o hospital (ex.:**** *fisio_01 *hosp_1). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando as informações coletadas, observa-se que os entrevistados em sua maioria são do 

sexo feminino (66,6%), a semelhança quanto ao tempo de formação desses profissionais está localizada 

em tempo > que 4 anos e < que 10 anos. Referente ao tempo de atuação na UTI adulto, 50% possui 

atuação superior a 4 anos. No quesito formação continuada, 83,2% concluíram curso de pós-graduação. 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos fisioterapeutas atuantes nas UTIs nos anos de 2018 a 2019. 

 

Tabela 1. Caracterização dos fisioterapeutas atuantes nas UTIs nos anos de 2018 a 2019 

 

   Variável                                              Nº (Frequência)                  Porcentagem 

 

Sexo 

Feminino                                                                08                             66,6% 

Masculino 

 

04 33,3% 

Tempo de formação   

1  a  < 2 anos 01 8,3% 

2  a  4  anos 01 8,3% 

> 4 e < 10 anos 07 58,3% 

> 10 anos 

 

03 25% 

Tempo de atuação UTI adulto   

< 1 ano 03 25% 

> 1 e < 4 anos 03 25% 

> 4 anos 

 

06 50% 

Nível de Escolaridade - Pós Graduação   

Especialização (Cursando) 02 16,6% 

Especialização (Concluída) 06 50% 

Especialização na Modalidade Residência 02 16,6% 

Mestrado (Concluído) 02 16,6% 

   

          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A entrevista semiestruturada tornou possível a abordagem de vários temas, desta forma optou-

se por realizar a análise textual no software Iramuteq e dividi-la em dois temas principais: Tema 1-

Autonomia do profissional fisioterapeuta no tratamento da pessoa com SDRA; Tema 2- Relação 

dialógica com a equipe multiprofissional. 
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 O Tema1 foi constituído de 12 unidades de texto, divididos em 65 seguimentos, 2.217 

ocorrências e com número de formulários de 633. O corpus abrange os seguintes questionamentos: 

Quem são os profissionais responsáveis pelas estratégias ventilatórias no tratamento das pessoas com 

diagnóstico de SDRA? Qual profissional deveria ser responsável pela condução das estratégias 

ventilatórias? Qual percepção do fisioterapeuta sobre sua autonomia no manejo do cuidado dos pacientes 

com SDRA?  

 A análise de similitude produzida pelo corpus através do Dendograma (Figura 1) torna possível 

identificar ocorrências entre as palavras e a conexidade entre elas. Podemos observar que as palavras 

que mais se destacaram na entrevista foram: “médico”, “fisioterapeuta”, “não” e “ventilação”.  A 

partir delas, ramificam outras palavras respectivamente como: “autonomia”, “paciente”, “muito”, 

“sempre”; “uti”, “estratégia”, “alteração”; “saber”, “sozinho”, “trabalhar”; “mecânico”, “fisioterapia”, 

“domínio” e “total”. 

 

Figura 1 - Dendograma de Similitude produzido a partir do corpus. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na análise do Tema 1-A autonomia do profissional fisioterapeuta no tratamento da pessoa com 

SDRA, em especial no manejo da ventilação mecânica, o Dendograma de Similitude (Figura1) 

demonstra uma conexão muito clara entre “médico”, “fisioterapeuta”, “não”, “ventilação”, 

“autonomia”, “paciente”.  
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Aqui na UTI é o fisioterapeuta que tem o domínio da ventilação mecânica, acho que nós temos 

um entendimento bem legal, se não sabemos, buscamos estar sempre aprendendo. (Lispector, 

H1) 

A fisioterapia é responsável pela condução da ventilação mecânica é qualificada para 

isso!Tenho total liberdade para o manejo da ventilação. (Verissímo, H1) 

 

Nós conversamos com o médico, e conforme ele achar que está certo começamos a fazer as 

manobras. Geralmente pedimos pra eles acompanharem, às vezes acompanham, outras não, 

mas sempre estamos conversando um com o outro [...] Poderia ser o médico, ás vezes a 

ventilação ocupa muito o nosso tempo, se o paciente está com assincronia temos que ficar 

ajustando a ventilação e isso requer tempo. (Assis, H2) 

 

Existe certa intriga nessa pergunta [...] sobre a ventilação mecânica, temos um grande 

conhecimento da fisioterapia, os médicos também, como fisioterapeuta, a minha visão é muito 

em relação à funcionalidade, eu não fico me preocupando muito com a ventilação mecânica, 

lógico que nesses casos a gente mexe, conversa e discute, mas para mim ela pode ficar pro 

médico. (Azevedo, H3) 

 

Alguns doutores preferem que o fisioterapeuta ajuste a ventilação, outros ajustam e avisam, 

nós discutimos, concordo com isso ou aquilo, tendo um consenso. (Fonseca, H3) 

 

Eu perco tempo que eu podia estar tirando o paciente do leito, fazendo um exercício funcional, 

fazendo ele andar de bicicleta, fortalecimento, mas eu perco esse tempo mexendo na 

ventilação[...]você não consegue fazer uma mobilização precoce, por que é um fisioterapeuta 

para 10, e se tem uma intercorrência, já perdi um tempinho, vou arrumar o ventilador, demora 

mais um tempo, sem falar que a nós mexemos e depois eles também! E fica tudo errado! É bem 

complicado. Eu gosto de mexer na ventilação, mas se eu não precisasse, preferia tirar ele do 

leito, porque eu prefiro ver ele caminhar de volta do que ficar mexendo na ventilação o tempo 

inteiro.(Assis,H2) 

 

Muito boa sensacional a minha autonomia e percepção, temos muita autonomia para mexer, 

até me assusto porque é demais. (Ramos, H4) 

 

A fisioterapia tem autonomia, no entanto é um trabalho em conjunto, principalmente entre 

médico e fisioterapeuta. (Lobato, H4) 

 

Aqui é o fisioterapeuta, nos até indicamos a Prono e o recrutamento alveolar, temos uma 

autonomia bem grande [...] o fisioterapeuta que está na UTI, tem uma bagagem bem grande 

com relação à ventilação, está sempre se qualificando, fazendo aprimoramento. Podemos ter 

total autonomia na ventilação, bem mais responsabilidade do que o médico. (Alencar, H4) 

 

Minha autonomia é total pra manuseio de ventilação. Aqui a equipe conseguiu um espaço tão 

bom, tão concreto e eles confiam, a equipe inteira, tanto a enfermagem quanto médica eles 

confiam plenamente na fisioterapia. (Queiroz, H4) 

 

 

Podemos observar que a grande maioria dos profissionais entrevistados acredita que o 

fisioterapeuta é o principal responsável pela VMI no tratamento dos pacientes com diagnóstico de 

SDRA, considerando possuir grande autonomia no seu manejo. 

A autonomia é descrita por Santos et al.(2017) como a liberdade de tomar decisões no domínio 

profissional de cada um e agir conforme esse domínio. Habilidade de tomar decisões autônomas 

baseadas em noções integrais a respeito do ser humano, fundamentadas em conhecimento sustentado por 

evidências científicas, podendo também ser conceituada como independência do exercício profissional 

ou autodeterminação, expressas por respaldo legal que permita assumir, com propriedade, as decisões 

sobre suas ações.  

Na África do Sul, um estudo realizado por Morar e Van Aswegenv (2016) os fisioterapeutas 
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intensivistas definiram a autonomia dentro do seu contexto de trabalho nas UTIs como a capacidade de 

tomar decisões no manejo da Ventilação mecânica, desmame e tomada de decisão sem a supervisão 

direta do profissional médico. Dessa forma a autonomia dos profissionais foi calculada através de uma 

escala do tipo Likert. A taxa média foi de 1,9, onde '1' correlacionava a nenhuma autonomia e '10' para 

completa autonomia. Quando questionado sobre a frequência com que suas contribuições influenciaram 

as decisões sobre VM, uma taxa média de 2,9 foi registrada, nesta escala, '1' correlacionou-se com nunca 

e '10' para sempre. Concluiu-se então no estudo que a autonomia dos profissionais fisioterapeutas sobre 

ajustes das configurações da VM, tomada de decisão, desmame e as contribuições para 

desenvolvimentos de protocolos nas unidades de terapia intensiva eram limitadas. 

Mesmo todos os entrevistados alegarem possuírem autonomia, foi possível perceber que essa 

“autonomia”, muitas vezes estava presente após o “parecer” do médico, como descrito por Assis (H2). 

 
Nós conversamos com o médico, e conforme ele achar que está certo começamos a fazer as 

manobras. Geralmente pedimos pra eles acompanharem, às vezes acompanham, outras não, 

mas sempre estamos conversando um com o outro [...] 

 

Remetendo a um diálogo vertical com a ausência da contribuição da equipe multiprofissional na 

tomada de decisão, cabendo ao médico o “poder” da decisão final.  

Na fala de Fonseca (H3) podemos perceber que alguns casos, os médicos preferem que o 

fisioterapeuta realize o ajuste da VM, outros casos é realizado pelo próprio médico, que por vezes 

realizam esses ajustes/ alterações e somente após o procedimento é que ocorre a discussão. 

 
Alguns doutores preferem que o fisioterapeuta ajuste a ventilação, outros ajustam e avisam, 

nós discutimos, concordo com isso ou aquilo, tendo um consenso.  

 

Um estudo realizado por Santos et al. (2014) em UTIs de hospitais de Salvador-BA, observou a 

autonomia dos fisioterapeutas em relação a utilização do Suporte Ventilatório Não Invasivo (SVNI) em 

100% dos hospitais entrevistados, desta forma 34,6% dos fisioterapeutas tinham total autonomia para a 

realização deste procedimento, enquanto que os demais 57,7% tinham condutas discutida e 7,7% 

mediante protocolo. Em relação à autonomia do fisioterapeuta à Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) 

verificou-se que 42,3% alegaram total autonomia, 48,1% discutida com a equipe médica, 5,8% dos 

profissionais eram mediante protocolo e 3,8% sem autonomia. 

Durante a análise das entrevistas também foi possível observar que essa “falta” de autonomia 

profissional por vezes se apresentava atrelada ao foco em outros recursos de competência do 

fisioterapeuta, que por vezes prefere que a autonomia da VMI fique sob responsabilidade do médico, 

por creditar que sua função como fisioterapeuta seria mais voltada para a funcionalidade, mobilização 

precoce, alegando que o manuseio da VMI ocupa muito tempo, que a rotina diária com atendimentos de 

vários pacientes dificulta a realização desse monitoramento, como descrito nas falas de Assis (H2) e 

Azevedo (H3). 

 

[...] poderia ser o médico, ás vezes a ventilação ocupa muito o nosso tempo, se o paciente está 
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com assincronia temos que ficar ajustando a ventilação e isso requer tempo. 

 

Eu perco tempo que eu podia estar tirando o paciente do leito, fazendo um exercício funcional, 

fazendo ele andar de bicicleta, fortalecimento, mas eu perco esse tempo mexendo na 

ventilação[...]você não consegue fazer uma mobilização precoce, por que é um fisioterapeuta 

para 10, e se tem uma intercorrência, já perdi um tempinho, vou arrumar o ventilador, demora 

mais um tempo, sem falar que a nós mexemos e depois eles também! E fica tudo errado! É bem 

complicado. Eu gosto de mexer na ventilação, mas se eu não precisasse, preferia tirar ele do 

leito, porque eu prefiro ver ele caminhar de volta do que ficar mexendo na ventilação o tempo 

inteiro. 

 

[...], como fisioterapeuta, a minha visão é muito em relação à funcionalidade, eu não fico me 

preocupando muito com a ventilação mecânica, lógico que nesses casos a gente mexe, 

conversa e discute, mas para mim ela pode ficar pro médico.  

 

 

Devido o grande campo de atuação dos fisioterapeutas na UTIs, é comum surgirem dúvidas 

quando procedimentos referentes à área respiratória. Pensando nisso, o COFFITO em parceria com a 

ASSOBRAFIR publicaram no ano de 2016 sete acórdãos relacionados ao exercício profissional do 

fisioterapeuta. Entre os temas abordados, inclui a importância da fisioterapia no período de 24 horas nos 

CTIS, orienta que a aspiração traqueal é função do fisioterapeuta, alerta que procedimentos como: 

montagem e/ou troca de circuitos dos ventiladores mecânicos, decanulação e troca de cânula traqueal, 

procedimentos empregados durante a realização da traqueostomia, coleta isolada de secreções traqueal, 

montagem, remoção, limpeza e/ou troca dos ventiladores mecânicos, não são de competência do 

fisioterapeuta (COFFITO, 2016). 

A ventilação Mecânica é uma estratégia indispensável no tratamento dos pacientes com SDRA, 

considerando que se trata de uma doença causada por processos inflamatórios do tecido pulmonar, de 

início rápido e com altas taxas de mortalidade, exigindo um acompanhamento extremamente criterioso 

do fisioterapeuta em relação ao contexto geral do paciente e principalmente no que refere à função 

respiratória (HAEBERLE et al.,2020). 

O Fisioterapeuta é um dos profissionais da equipe multidisciplinar das UTIs que passa maior 

tempo prestando cuidados ao paciente, tornando-se um dos principais responsáveis pelo manejo da 

ventilação mecânica. Dessa forma, um dos papeis da fisioterapia na SDRA é diminuir a dependência do 

paciente ao ventilador, melhorar o volume residual, restaurar a independência física, diminuir o risco de 

complicações e melhorar a qualidade de vida (NIGAM et al.,2017). 

O último ponto a ser discutido refere-se à importância de uma equipe bem estruturada, percebe-

se a diferença quando ao nível de autonomia dos profissionais correlacionado aos hospitais aos quais 

estes profissionais estão inseridos. Os profissionais que apresentaram em suas respostas maior 

detalhamento quanto os critérios diagnóstico da SDRA e estratégias de cuidado, foram aqueles que 

relataram maior autonomia no desenvolvimento de suas funções. Também foi possível perceber 

respostas muito semelhantes entre os membros da equipe, sugerindo uma coerência da equipe sobre as 

estratégias adotadas para o cuidado desses pacientes. 

O Tema 2 - Relação dialógica com a equipe multiprofissional foi constituída de 09 unidades de 
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texto, divididos em 19 seguimentos, 662 ocorrências e com 286 números de formulários. O corpus 

abrange questionamentos relacionados à: Relação dialógica com a equipe multiprofissional; Cuidados 

adotados na tomada de decisão da equipe no atendimento à pessoa com SDRA. 

A análise de similitude produzida pelo corpus através do Dendograma (Figura 2) possibilitou 

identificar ocorrências entre as palavras e a conexidade entre elas. Podemos observar que as palavras 

que mais se destacaram na entrevista foram: “médico”, “fisioterapeuta” e “paciente”.  A partir delas, 

ramificam outras palavras respectivamente como: “estar”, “discutir”, “saber”, “conversar”, 

“profissional”; “multidisciplinar”, “consenso”; “enfermagem”; “sempre”, “porque”; “bom”, 

“ventilação” e “conseguir”. 

 

 

Figura 2 - Dendograma de Similitude produzido a partir do corpus. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na análise do Tema 2-Relação dialógica com a equipe multiprofissional, o Dendograma de 

Similitude (Fig2) demonstra uma forte conexão entre “médico”, “paciente”, “fisioterapeuta”, “estar”, 

“não” e “sempre”. 

 

A relação com o médico é muito boa, conseguimos ter autonomia, eles confiam bastante no 

nosso trabalho. Em certos momentos sentimos insegurança, porque se não for o momento de 

troca de plantão, estamos meio sozinhos, apesar de conversar bastante sobre cada paciente. 

(Lispector, H1) 

 

Nós conversamos com o médico, geralmente nós avisamos pra eles! É sempre melhor avisar do 

que acontecer algo com o paciente na sua mão! Eu sempre os deixo a par, porque eu saio e a 

próxima pessoa a mexer na ventilação é ele, então querendo ou não, eu tenho sempre que deixar 

ele a par do que estou fazendo, inclusive nós damos idéias. (Assis, H2) 

 

Tem médicos que não são intensivistas e que estão dentro da UTI e isso complica muito por que 
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você tem uma formação como o fisioterapeuta, estudou e se especializa nisso! Tu sabes os danos 

daquilo! Bater de frente com o médico que não é intensivista e não sabe nem do que tu estás 

falando! É complicado! Se o médico sabe do que você esta falando, conseguimos discutir. (Rosa, 

H3) 

 

Sempre fazemos em conjunto! Temos todos os dias um round, que é multidisciplinar, participam 

todos os profissionais! Se tivermos tempo de reunir, nós fazemos!  Ou se o paciente chegou e 

está mal, precisa pronar, reunimos quem tiver na UTI e depois damos a sequência, neste caso  

normalmente é enfermagem, médico e fisioterapeuta. Nós discutimos, se eu fizer alguma 

alteração aviso, eles o mesmo. (Meireles, H4) 

  

Tem o médico que é muito bom e te ajuda na ventilação, então as duas cabeças pensam em prol 

do paciente e médicos que não sabem muito da ventilação acabam te atrapalhando, por ele acha 

que a forma como ele está pensando é correta e às vezes não é. (Rosa, H3) 

 

Às vezes acontece ter plantonistas que são da emergência, ou são da clínica, muitos acabam não 

tendo um fio para a situação e acabam intervindo de uma maneira incorreta. Você fala e eles já 

dizem que não é bem assim, mas têm que pisar em ovos até entenderem que as diretrizes estão 

aqui, e deveria ter feito isso. Começam a entrar em um acordo, seria bom se fosse só os 

intensivistas. (Fonseca, H3) 

 

Estamos sempre discutindo com a equipe médica, principalmente na UTI, temos principalmente 

na rotina da manhã dois médicos intensivistas excelentes, eles são ótimos. Conseguimos fazer 

uma troca bem boa, tanto para nós quanto serviço e para o paciente, é sempre discutido e 

decidido em conjunto. (Ramos, H4) 

 

Tudo é conversado com a equipe médica, não tem um profissional que toma decisão sozinho. 

Como passamos por tantos médicos, têm muitos que não dão muito interesse, outros um 

pouquinho mais. (Alencar, H4) 

 

O cuidado tem que ser em conjunto, não adianta querer fazer sozinho, quando você trabalha em 

hospital, sozinho não dá certo. (Ramos, H4) 

 

Ninguém trabalha ou decidi sozinho, é sempre discutido em equipe. Muitas vezes os médicos 

perguntam o que achamos e queremos fazer. (Andrade, H4) 

 

O ideal é a equipe multidisciplinar, todos devem ficar sabendo, a enfermagem a nutrição, mas 

o tratamento respiratório é importante o médico e o fisioterapeuta esteja seguindo a mesma 

estratégia, ter consenso entre os dois, principalmente se o paciente for muito grave, tudo deve 

estar documentado e acertado entre os dois, a comunicação é muito importante. Quando passa 

os plantões é necessário que essas informações estejam disponíveis a todos, principalmente 

quando as informações e condutas mudam. (Queiroz-H4) 

 

Trabalho em conjunto, principalmente entre médico e fisioterapeuta. Mas todos têm o consenso, 

não é só de um profissional. (Lobato, H4) 

 

 

Os fisioterapeutas entrevistados alegaram haver diálogo entre os profissionais na UTI, porém 

percebe-se que por vezes a relação do diálogo no que se refere às estratégias de cuidado do paciente com 

SDRA, fica em sua grande maioria entre o médico e o fisioterapeuta, e em minoria citaram a presença 

efetiva da enfermagem e demais profissionais da equipe multidisciplinar. 

O trabalho em equipe na área da saúde para Neto et al.(2016) é um mecanismo indispensável na 

atuação dos profissionais em contraposição ao intenso processo de especialização e fragmentação das 

ações geradas por esses indivíduos. O tratamento e recuperação do paciente é consequência do trabalho 

da equipe multiprofissional, desta forma a comunicação e a troca de informações devem ocorrer 

continuamente para melhor qualidade no cuidado.  

Nas respostas, a interação entre os profissionais se estabeleceu acompanhando não somente do 
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objetivo de promover a melhor estratégia de cuidado/tratamento para o paciente, mas também pelo receio 

de ocorrer alguma intercorrência no momento em que se realiza a conduta fisioterápica, como citado na 

fala de Assis (H2). 

Nós conversamos com o médico, geralmente nós avisamos pra eles! É sempre melhor avisar 

do que acontecer algo com o paciente na sua mão! Eu sempre os deixo a par, porque eu saio e 

a próxima pessoa a mexer na ventilação é ele, então querendo ou não, eu tenho sempre que 

deixar ele a par do que estou fazendo [...] 

 

Outra questão que surgiu durante as entrevista refere-se à discordância de alguns fisioterapeutas 

sobre a conduta de alguns médicos do serviço. Nos relatos de Rosa e Fonseca (H3), fica claro esse 

posicionamento. 

Tem médicos que não são intensivistas e que estão dentro da UTI e isso complica muito por 

que você tem uma formação como o fisioterapeuta, estudou e se especializa nisso! Tu sabes os 

danos daquilo! Bater de frente com o médico que não é intensivista e não sabe nem do que tu 

estás falando! É complicado! Se o médico sabe do que você esta falando, conseguimos 

discutir. 

 

Tem o médico que é muito bom e te ajuda na ventilação, então as duas cabeças pensam em 

prol do paciente e médicos que não sabem muito da ventilação acabam te atrapalhando, por 

ele acha que a forma como ele está pensando é correta e às vezes não é. (Rosa, H3) 

 

Às vezes acontece de ter plantonistas que são da emergência, ou são da clínica, muitos acabam 

não tendo um fio para a situação e acabam intervindo de uma maneira incorreta. Você fala e 

eles já dizem que não é bem assim, mas têm que pisar em ovos até entenderem que as 

diretrizes estão aqui, e deveria ter feito isso. Começam a entrar em um acordo, seria bom se 

fosse só os intensivistas. 

 

 

Justifica-se pelos entrevistados a dificuldade de diálogo com o médico principalmente pelo fato 

dos serviços apresentarem profissionais que não são intensivistas de formação, alegando não possuírem 

tanto conhecimento sobre a ventilação mecânica quanto o fisioterapeuta especialista e que por vezes o 

médico acaba intervindo de uma maneira “equivocada”, por acreditar que ele está correto. Ressaltam 

ainda que há muitos médicos “bons”, que entendem de ventilação mecânica o que facilita o diálogo 

interprofissional, facilitando a escolha da melhor estratégia de cuidado para o paciente. 

Para Bjurling-Sjöberg et al.(2017) o diálogo interprofissional permite que diferentes categorias 

de profissionais interajam para alcançar um resultado desejado e envolve um alto nível de comunicação, 

planejamento mútuo, tomada coletiva de decisões e responsabilidades compartilhadas. 

As falhas na comunicação são uma causa independente de danos evitáveis ao paciente e um fator 

contribuinte a outros danos, por vezes apresentam-se como interações de alto risco nas quais informações 

fundamentais sobre a estratégia de cuidado ao paciente podem ser mal comunicadas e compreendidas, 

levando a atrasos no tratamento ou na realização de condutas inadequadas (ROSEN, et al.,2018). 

Também foi possível perceberem em várias falas, o bom diálogo com a equipe multiprofissional 

e a tomada de decisão em conjunto sugerindo uma forte ligação entre os membros da equipe e os cargos 

de liderança do setor, direcionando para uma linearidade na forma de planejar e desenvolver estratégias 

de cuidado. 
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De modo geral, os profissionais precisam ter consciência de que a comunicação é um elemento 

essencial no cuidado, um alicerce das relações interpessoais, o comunicarem-se desenvolve papel de 

instrumento de significância humanizadora e, para tal, a equipe precisa estar disposta e envolvida pata 

estabelecer essa relação (BROCA; FERREIRA, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final desse estudo conclui-se que diversos fatores influênciam a autonomia do fisioterapeuta 

no manejo do cuidado dos pacientes internados nas UTIs, em especial os diagnosticados com SDRA. 

Apesar de os profissionais relatarem possuir autonomia, alguns desenvolviam seu trabalho somente após 

o parecer ou aprovação de outro profissional, que neste caso foi relatado como o médico, o que não se 

caracteriza como uma tomada de decisão da equipe multiprofissional, pois, esta se dá por meio de um 

diálogo horizontal, coerente e organizado contando com a participação efetiva dos membros da equipe 

multiprofissional.  
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