
UTIFISIOTERAPIA na

TODO PACIENTE QUE 
ESTÁ NA UTI PRECISA DE 
CUIDADOS ESPECIAIS

Fisioterapeuta é o profissional da Saúde formado e 
especializado para auxiliar a melhora das funções do 
pulmão, coração e demais músculos do paciente na UTI.

Estudos nacionais e internacionais comprovam que pacientes 
que recebem atendimentos de Fisioterapia na UTI 
recuperam-se em menos tempo e voltam mais rapidamente 
para suas casas e familiares. 

Para que uma UTI funcione no Brasil é exigido, no mínimo, um 
Fisioterapeuta para cada 10 leitos, por força da RDC n.° 07, de 
24/02/10, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
vinculada ao Ministério da Saúde.

A vida e a saúde são coisas sérias. Se você tiver um familiar ou 
algum conhecido internado em uma UTI, verifique se ele está 

recebendo, regularmente, os atendimentos de Fisioterapia. Em 
caso de ausência de profissionais ou serviço de Fisioterapia em 

uma UTI denuncie ao CREFITO 11, bem como na ouvidoria do 
hospital, do Ministério da Saúde e no Ministério Público.

EM

LINGUAGEM 

POPULAR

O FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM UTI ATUA: 
PREVENINDO, TRATANDO E RECUPERANDO A 
CAPACIDADE DE SISTEMAS DO CORPO.

Aumento de 
secreção 

nos pulmões, 
diminuindo a 

quantidade de 
oxigênio.

Os músculos do 
corpo, como 

pernas e braços, 
perdem força 
ocasionando 
uma doença 

chamada fraqueza 
muscular 

adquirida na UTI.

O coração 
começa a 
bater mais 

fraco.

NA UTI, MUITOS PACIENTES ESTÃO 
SEDADOS E POR ESTAREM ACAMADOS 
PODEM TER VÁRIAS COMPLICAÇÕES:

A Fisioterapia na 
UTI reduz o tempo 
de internação, 
proporciona uma 
recuperação 
física mais rápida 
e diminui os 
riscos e custos 
hospitalares.

Por meio de alongamentos, 
exercícios fisioterapêuticos 
com pesos ou simplesmente 
retirando o paciente do leito, 
os fisioterapeutas conseguem 
tratar ou prevenir esta doença.
Para os pacientes sedados ou 
em coma, que estão sem se 
mexer, é possível aumentar a 
força dos músculos, trazendo
inúmeros benefícios, por meio 
de estímulos elétricos. 

FRAQUEZA MUSCULAR
ADQUIRIDA NA UTI O Fisioterapeuta utiliza 

técnicas de higiene e 
expansão pulmonar.

Apoio:

  

DENÚNCIA:  CREFITO11.DEFIS@GMAIL.COM OU ACESSE CREFITO11.GOV.BR
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O fisioterapeuta 
utiliza, no hospital, 

equipamentos 
especiais para 
fortalecimento 
dos músculos, 

pulmões e 
coração.
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