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Introdução

O projeto Cuidando de quem cuida (CQC) iniciou em 2017,

com foco em atender os colaboradores do Hospital Sírio-

Libanês, levando uma melhor experiência em saúde.

Contendo equipe mínima de saúde inicialmente (enfermeiro,

médico de família, técnicos de enfermagem e assistente de

atendimento), o projeto foi se aprimorando com chegada de

equipe multidisciplinar (psicologia e nutrição) e

especialidades médicas (Ortopedia, Fisiatria, Ginecologia e

Obstetrícia, Pediatria, entre outros).

Durante o processo de cuidado, foi identificado que os

pacientes com queixas osteomioarticulares eram

encaminhados ao Ortopedista, mesmo em casos de lesões

consideradas de baixa complexidade, e não havia

discussões de caso ou critérios para encaminhamento para

fisioterapia.

Diante disso, foi criado um ambulatório da fisioterapia em

atenção primária por um período de 6 meses no CQC, com

um atendimento semanal e aproximação do time da

Regulação, que juntos estabeleceram critérios de

encaminhamentos para Fisioterapia e para Ortopedia,

direcionando e coordenando o cuidado.

Relato de experiência

O projeto seguiu as seguintes fases:

•Criação de linha de cuidado osteomioarticular, com critérios

de encaminhamento para Ortopedia e fisioterapia, garantindo

autonomia para os médicos de família.

•Apoio matricial para casos de lesão osteomioarticular, entre

fisioterapia e medicina de família, diminuindo a fragmentação

do cuidado.

•Facilidade da utilização do serviço de fisioterapia a partir de

marcação de consulta programada, suprindo demanda

reprimida, e facilitando o contato do paciente no ambulatório.

•Utilização de escala de dor e questionários validados para

avaliação, monitoramento e direcionamento dos casos.

.

Discussão

A partir da criação do ambulatório, os profissionais realizam

autogestão de agenda e contato direto com a atenção

primária, garantido melhor controle e acesso aos serviços de

terapias ao paciente.

O foco da fisioterapia é avaliar a causa da lesão, realizando

diagnóstico cinético-funcional e dando ao paciente

entendimento sobre a fisiopatologia da doença apresentada.

No âmbito da atenção primária, a maioria dos casos são de

baixa complexidade, podendo evitar o surgimento de lesões

complexas, estimulando o autocuidado.

O ambulatório garante espaço de discussão entre as equipes

que acompanham o paciente, garantindo o cuidado como um

todo.

Com a ação, houve a redução da hiperutilização dos serviços

de Ortopedia e fisioterapia. Foi oferecido aos pacientes um

atendimento qualificado, com educação permanente e

acompanhamento do time de práticas assistenciais.

Há desafios a serem superados como aprimorar a

comunicação com especialistas para discussão de casos. Há

necessidade de criar espaço de discussão, com possível

consulta compartilhada e ter espaços protegidos na agenda

com médicos de família para consultas compartilhadas.

Conclusão

O projeto é inovador ao promover a coordenação do cuidado

através da classificação de risco para lesões

osteomioarticulares, do acompanhamento através da

estratificação e do monitoramento periódico com os médicos

de família e as enfermeiras de família. Além disso, oferece

apoio matricial e discussões de caso com equipe de

fisioterapia e equipe de saúde mínima.
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