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FISIOTERAPIA EM UTENTES COM LESÃO NEUROLÓGICA EM TEMPOS DE
PANDEMIA – DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA TELESSAÚDE
Em tempos de pandemia e contingência, o grande desafio que o utente com lesão
neurológica e o fisioterapeuta enfrentam é o de combater a tendência de regressão do
quadro clínico e minimizar a fragilidade de forma segura e efetiva. Apesar da fisioterapia
ser realizada habitualmente em contexto presencial, a evolução tecnológica possibilitou
a sua administração remota através de tecnologias, abordagem integrada no conceito de
telessaúde1. A evidência atual indica que esta pode traduzir-se na obtenção de resultados
favoráveis a nível da função motora, AVD, autonomia e qualidade de vida2–4 de alguns
utentes com lesão neurológica, não sendo, no entanto, aplicável a todos. Assim, é
determinante avaliar quem poderá beneficiar desta modalidade e quem terá mais riscos
do que benefícios. Neste sentido, o GIFN apresenta algumas sugestões básicas de
segurança e qualidade (para mais detalhes, ver figura):
•
•
•

•
•
•

Avalie as condições de segurança e elegibilidade do seu utente para a
telessaúde6.
Inclua o cuidador como um elemento da equipa2,5,6.
Recorra a abordagens suportadas por evidência científica, em combinação
com a sua experiência clínica, as preferências do utente e os recursos
disponíveis6.
Selecione, em conjunto com o utente e o cuidador/família (se aplicável), a
melhor forma para comunicarem (áudio, texto, vídeo, outro)6,7.
Garanta a privacidade e confidencialidade do seu utente.
Motive o utente6.

Por outro lado, as condições extraordinárias que o confinamento impôs no modelo de
intervenção da Fisioterapia pode ser encarado como uma aprendizagem. A tendência
cultural dos portugueses para a delegação dos cuidados de saúde aos profissionais
assume, por vezes, pouca responsabilização do utente na sua própria reabilitação e
saúde. A recente alteração nas dinâmicas de intervenção realça a importância que deve
ser dada à educação, não só numa perspetiva de prevenção da doença ou disfunção do
movimento, mas também no papel ativo que os utentes devem ter na autogestão da sua
condição, promovendo a sua saúde. Isso exige a capacitação dos utentes, sendo a
telessaúde uma possível abordagem complementar ao trabalho presencial.
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Com o objetivo de aprofundar a temática da telessaúde no utente com lesão neurológica,
o GIFN está a organizar um webinar dedicado a este tema, contando com a colaboração
de peritos na área para partilha de boas práticas. A anunciar brevemente.

Ana Cristina Vidal, Ana Isabel Almeida, Ana Rita Pinheiro, Carla Pereira, Cláudia Costa,
Diogo Tomás, Miguel Russo, Rita Brandão, Patrícia Almeida (Grupo de Interesse em
fisioterapia Neurológica – GIFN)
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