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INTRODUÇÃO: É visível que a fisioterapia vem se tornando muito frequente no âmbito
hospitalar. Atualmente ela se apresenta não apenas na reabilitação de pós-operatórios e sim no
auxílio do paciente muito antes da cirurgia e em todos os quadros presentes. Visando a diversidade
de casos e atendimentos por diferentes profissionais notou-se a importância da padronização de
alguns procedimentos para melhorar os atendimentos e o tempo dos profissionais. A padronização
de protocolos de atendimentos aos pacientes no ambiente intra-hospitalar possibilita a garantia de
qualidade, segurança e conforto para o atendimento fisioterapêutico e minimiza a ocorrência de
eventos adversos durante os atendimentos, permitindo a evolução do quadro do paciente na busca
de sucesso para a alta hospitalar. OBJETIVO: Estabelecer procedimentos operacionais padrão para
serem executadas durante a assistência fisioterapêutica de rotina, no acompanhamento de pacientes
com histórias clínicas comuns tratadas em âmbito hospitalar, pelos estagiários do Curso de
Fisioterapia do Centro Universitário FSG. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu entre
os meses de março a maio de 2020, período em que foram realizadas aulas remotas para que fosse
possível integralizar a carga horária teórica do estágio curricular no contexto hospitalar. O estudo
foi realizado pelos acadêmicos do Curso de Fisioterapia que se encontravam na etapa do estágio
hospitalar, no momento em que as atividades práticas presenciais foram interrompidas devido à
pandemia imposta pelo SARS-COV-2. Foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo, Pubmed
e Google acadêmico sobre protocolos operacionais padrões fisioterapêuticos pré-existentes, que
contemplasse a assistência pós-operatória em ambientes hospitalares. Foram elencados 5 temas
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comuns
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de

conhecimento

específicas:

traumatologia/ortopedia, neurologia, cardiologia e respiratória. Foi inicialmente realizado um
levantamento de dados amplo para aprofundamento teórico sobre como a assistência
fisioterapêutica era conduzida em hospitais de referência no Brasil. Em seguida, foi realizada uma
normatização e adaptação do protocolo proposto, de acordo com a realidade hospitalar a qual os
acadêmicos seriam inseridos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A elaboração de cada um dos
cinco protocolos operacionais padrão contou com a descrição dos seguintes itens: título, finalidade
(esclarecimento da necessidade do procedimento e o objetivo a ser alcançado), âmbito de aplicação
(citação das unidades/enfermaria vinculadas ao serviço de fisioterapia que seriam contemplados),
competência (listagem dos agentes responsáveis pela execução das ações), fundamentação legal
(citação e detalhamento das referências bibliográficas que subsidiaram a elaboração das rotinas),
normas (fundamentação teórica dos procedimentos a serem realizados diante das temáticas
selecionadas, com descrição detalhada da avaliação, condutas, equipamentos e recursos a serem
utilizados para sua execução, além de orientações fisioterapêuticas a serem fornecidas ao paciente e
familiares para preparação para alta hospitalar), agente (descrição do profissional que está
habilitado para realizar a ação e quando a mesma será realizada), ação (descrição da ação
relacionada ao paciente) e não conformidade (descrição da conduta alternativa diante da
impossibilidade do cumprimento da ação). CONCLUSÃO: A partir do estudo, foi possível
verificar a importância de normatizar e padronizar ações voltadas à assistência fisioterapêutica no
âmbito hospitalar. Em função do período histórico que estamos vivenciando, de combate a
pandemia instalada pelo SARS-COV-2, a elaboração dos protocolos operacionais padrão com cinco
temáticas diferenciadas, permitiu uma aproximação da realidade hospitalar, mesmo não sendo
possível o atendimento presencial naquele momento. Por esta razão, favoreceu a preparação teórica,
busca de estratégias e antecipação de situações que seriam vivenciadas na prática em etapa
subsequente.
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