
 

“Fisioterapeuta em home care”  

 

O fisioterapeuta está inserido na grande maioria dos serviços de saúde, incluindo os serviços 

de home care. Mas sua função não é apenas realizar as sessões de fisioterapia. É preciso muito 

mais.  

A princípio, o fisioterapeuta deve agir como gestor de cada paciente que acompanha. Deve 

acompanhar atentamente a evolução clinica, fazer relatórios de prorrogação de seus atendimentos, 

alterar a proposta terapêutica quando for o caso, deixando-a sempre adequada às necessidades do 

doente, sugerir avaliações médicas, nutricionais e de enfermagem especializada em estomaterapia  

quando estas forem necessárias. Esses são alguns casos em que o fisioterapeuta precisará carregar 

consigo uma boa bagagem de conhecimento técnico-científico, para que possa exercer bem a sua 

função.  

Analisando outros fatores, o fisioterapeuta pode contribuir para mudar a “complexidade” do 

paciente, fazendo com que haja diminuição significativa do custo (para os Convênios) dessa 

internação domiciliar. Evidentemente, esse item está diretamente associado à manutenção da 

qualidade máxima do atendimento. Desmames de oxigenoterapia e ventilação mecânica, que são 

realizados pelo fisioterapeuta, estão entre os principais meios para se chegar a essas reduções de 

custos. Com essa visão, o papel do fisioterapeuta será mais valorizado dentro do ambiente de 

trabalho.  

Ainda é possível descrever várias funções importantes para o terapeuta: participa ativamente 

da rotina dos pacientes, acompanha mais de perto sua evolução, conhece melhor o paciente em 

virtude de estar mais presente. Seu trabalho torna o individuo mais útil, possibilita maior 

funcionalidade, permite que o paciente se insira novamente na sociedade. As sessões de fisioterapia 

fazem com que atividades imprescindíveis como andar, sentar ou respirar com mais qualidade sejam 

readquiridas por quem perdeu tais capacidades. Sendo assim, fica evidente que um fisioterapeuta 

tem papel primordial dentro de uma empresa de home care. 

Por outro lado, não é só conhecimento teórico/prático que forma o fisioterapeuta. Educação, 

bons modos, respeito e ética são fundamentais. Deve saber entrar e sair de cada residência, tratar 

bem pacientes, familiares e agregados, ser gentil, atencioso, cuidadoso, evitar conflitos familiares, 

ser discreto, respeitar os costumes diferentes de cada família, tratar todos, independente de idade ou 

condição sócio-econômica, da mesma forma. É fundamental ter em mente que ali, aos seus 

cuidados, não está apenas uma pessoa doente, debilitada. Não, não! Ali está um avô, um pai, um 

irmão, alguém muito especial para a sua família. E, por falar nisso, a família está bem mais próxima 

ao paciente quando ele está em casa. Consequentemente, estará também mais perto do terapeuta.  

Por isso, muitas vezes será preciso que o fisioterapeuta dê a mesma atenção tanto ao paciente 

quanto à família. E é nessa hora de atenção à família que uma palavra de conforto, um sorriso, uma 

atenção especial terão o mesmo valor que um profundo conhecimento teórico! 

Portanto, ao entrar numa residência para fazer seu atendimento, o fisioterapeuta deve, da 

melhor forma possível, uniformizar dois critérios fundamentais: conhecimento teórico e humanização.  
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