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8 de setembro é o Dia Mundial da Fisioterapia! 

Para comemorar lançamos o numero 1 da Newsletter da
Fisioterapia do CHULC, News in Fisio!

8 de setembro corresponde à data em que a Confederação Mundial
de Fisioterapia - WCPT, atual World Physiotherapy, foi fundada em
1951, sendo este dia celebrado anualmente desde 1996 (1,2). A
World Physiotherapy tem como missão promover a profissão e a
melhoria da saúde global e representa mais de 685.000
Fisioterapeutas em todo o mundo através das suas 125
organizações membro (2). 
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A Associação portuguesa de Fisioterapeutas é membro da World
Physiotherapy desde 1963 e faz parte da sua região europeia (2).

O dia 8 de setembro tem o propósito de assinalar a união e a
solidariedade da comunidade global de Fisioterapeutas, assim como 
 promover e dar a conhecer o trabalho dos Fisioterapeutas junto
dos seus utentes e da comunidade em geral.

As atividades levadas a cabo por todo o Mundo neste dia permitem
às associações de cada país promover a profissão e também
potenciar o desenvolvimento de estudos (2). Todos os anos é
escolhido um tema pela  World Physiotherapy sendo que o foco do
Dia Mundial da Fisioterapia 2022 é a Osteoartrose.
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A osteoartrose é uma doença
musculoesquelética que leva à deterioração
progressiva das cartilagens articulares e da
parte óssea subjacente. Caracteriza-se por dor
nas articulações, crepitação, rigidez e
limitação de movimento, ocasionalmente com
derrame articular, e graus variáveis de
inflamação local, sendo por isso
condicionadora da funcionalidade e da
qualidade de vida. Devido à sua prevalência,
constitui um problema de saúde pública com
elevados custos sociais e de consumo de
recursos de saúde (1,2).

Afeta 7% da população mundial, sendo o sexo
feminino o mais frequentemente atingido.
Entre 1990 e 2019 o número de pessoas
afetadas aumentou 48%3. Com o aumento da
esperança média de vida, quer a sua incidência
quer a sua prevalência tendem a aumentar (1).

Segundo o “Estudo Epidemiológico das
Doenças Reumáticas em Portugal”, a
osteoartrose atinge 24% da população
Portuguesa, sendo que 12,4% destas afetam a
articulação do joelho, 8,7% a mão e 2,9% a
anca (4,5).

As lesões traumáticas, obesidade, idade
avançada, fraqueza muscular, repetição do
movimento articular e densidade óssea são
fatores de risco da osteoartrose (6,7). 

O Centro Hospital Universitário de Lisboa
Central possui a piscina terapêutica no
Hospital de Curry Cabral, que é a única
estrutura deste tipo no Centro Hospitalar. Os
utentes em ambulatório são encaminhados
para o tratamento a partir da consulta de
Medicina Física e Reabilitação (13).

A Fisioterapia aquática, utilizada como
tratamento coadjuvante ou tratamento
único na osteoartrose e no pós-cirúrgico
das próteses de anca e de joelho, permite
uma ampla abordagem e intervenção
especificas nestes doentes, facilitando e
promovendo a sua autonomia,
contribuindo assim para a melhoria da sua
qualidade de vida.
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A dor causada pela carga nas articulações
afetadas leva a alterações biomecânicas da
postura, marcha e amplitude de movimento,
podendo ainda provocar contraturas e
espasmos musculares (8). 

Quando se esgotam todas as alternativas de
tratamento farmacológico e não farmacológico
para os doentes com osteoartrose, a
artroplastia é o procedimento recomendado
para restaurar a função e resolver a dor nas
articulações afetadas (9,10).

A Fisioterapia pode oferecer diferentes
abordagens terapêuticas pré e pós-cirúrgicas
minimizando os efeitos adversos causados no
sistema músculo esquelético por esta patologia.
A Fisioterapia aquática, pelas características do
meio é considerada segura e efetiva no
tratamento da osteoartrose (11,12).

O Fisioterapeuta com base na evidência utiliza
os efeitos físicos, fisiológicos e a análise de
movimento da imersão do corpo na água
aquecida para promover o aumento da
amplitude articular, da funcionalidade, da força
muscular, da resistência, alongamento,
equilíbrio e coordenação proporcionando baixo
impacto nas articulações e relaxamento (11,12).
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Durante a fase de remissão, a
criança/adolescente deve ser acompanhada por
uma equipa multidisciplinar e coordenada, onde
a família é fundamental para que o tratamento
tenha sucesso (1,3,4) podendo fazer vários
tipos de terapias tendo em conta a sua
individualidade: hidroterapia (5,9), Fisioterapia,
terapia ocupacional, psicologia, entre outras
(1,2,4). 

Nesta fase deve-se incentivar a participação
no contexto escolar e privilegiar a atividade
física junto dos pares, visto que o exercício
físico ajuda a desenvolver a capacidade
aeróbica, a aumentar a mobilidade e
flexibilidade, bem como a resistência e a força
muscular (1,2,3,6). A criança/adolescente deve
ser sempre estimulada a manter a sua
atividade normal e rotina diária, e o
fisioterapeuta pode estabelecer um programa
de exercícios para casa que deverá ser feito
diariamente com o objetivo de manter as
amplitudes articulares, a força muscular e a
capacidade aeróbica (1).

Na fase ativa da AIJ, sendo o principal objetivo
o controlo da dor e a recuperação funcional, a
Fisioterapia pode dar o seu contributo com um
programa de exercícios diário, ensino de
posturas corretas (1,8,9,10) bem como com a
confeção de talas, que promovem um adequado
posicionamento da articulação e alongamento
músculo-esquelético, prevenindo ainda o
aparecimento de eventuais deformidades
(1,3,6,7,8,10).

Notas finais:

A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) anteriormente
apelidada de artrite reumatoide juvenil ou
artrite crónica juvenil é a artrite crónica mais
frequente da infância (1,2,3) sendo mesmo uma
das doenças crónicas mais comuns na
infância/adolescência (2).

A AIJ consiste num conjunto de doenças
caracterizada pela inflamação de uma ou mais
articulações, com uma duração superior a 6
semanas, que começa antes dos 16 anos de
idade e de etilogia desconhecida, devendo ser
feito o diagnóstico diferencial para excluir, por
exemplo, artrites de causa infeciosa (1,3). A AIJ
é então categorizada em vários sub-tipos
(Oligoarticular, Poliarticular, Sistémica, Artrite
relacionada com entesite, Artrite Psoriática
Juvenil, Indiferenciada) consoante o número e
tipo de articulações envolvidas, pela presença
de manifestações não articulares associadas,
pela idade da criança e pelo comportamento da
doença após 6 meses de duração da doença (1).

Os objetivos major no tratamento de crianças
e adolescentes que sofrem desta patologia são
o manter a doença controlada e a recuperação
funcional. A Fisioterapia é considerada um dos
métodos não farmacológicos mais importantes,
estabelecendo o Fisioterapeuta estratégias
diferentes para diferentes fases da doença (4).

Na fase em que a doença está controlada as
estratégias centram-se essencialmente na
melhoria da mobilidade e função, enquanto que
na fase ativa, o alívio da dor é o principal foco
do tratamento (4).

 

No CHULC os Fisioterapeutas do HDE,
intervêm sobretudo na fase ativa da doença. 
 Para além das estratégias terapêuticas
anteriormente descritas, confecionam também
talas em material termo-moldável. Estas talas
são feitas na própria criança/adolescente e
são reajustáveis, ou seja, têm a possibilidade
de ser ajustadas sempre que necessário para
ganho progressivo de amplitude articular/
movimento, permitindo também um
alinhamento o mais fisiológico possível,
reduzindo a dor, prevenindo contraturas e
deformidades e aumentando desta forma a
capacidade funcional (11). A intervenção é
personalizada e adaptada a cada utente e sua
família. 

Apesar da AIJ ser uma das patologias crónicas
mais frequentes até aos 16 anos, e os
Fisioterapeutas intervirem nesta patologia,
são escassos os estudos realizados que a
correlacionam com os benefícios da
Fisioterapia, sendo fraca a evidência científica
acerca das estratégias supracitadas, sendo por
isso necessários mais estudos nesta área que
suportem a pratica baseada na evidência
(2,4,7,12).
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Faz agora um ano que assumiu o cargo, como está a ser a experiência?
Tem sido uma ótima experiência e um grande desafio. É um grande orgulho coordenar os fisioterapeutas
do CHULC, que são um grupo dinâmico, experiente e com bom relacionamento com os diversos elementos
das equipas onde estão integrados. 

Pode contar, resumidamente, como foi o seu percurso até chegar aqui?
Entrei no Hospital Curry Cabral (HCC), a 14 de julho de 1994. Nessa data o HCC pertencia aos Hospitais
Civis de Lisboa com estatuto de Serviço Público Administrativo, passando posteriormente a EPE, mais
tarde, como todos sabemos, foi integrado no Centro Hospitalar Lisboa Central em conjunto com a
Maternidade Alfredo da Costa, do qual já faziam parte o Hospital Dona Estefânea, o Hospital de Santo
António dos Capuchos, de São José e de Santa Marta. Mais recentemente passamos a Centro Hospitalar
Universitário, 
Para quem, como eu, tem curiosidade em conhecer a instituição a que pertence, foi interessante
acompanhar as alterações organizacionais e suas implicações para os profissionais e população em geral. 
Até assumir a coordenação intervi maioritariamente em pacientes com patologia neurológica, em regime
de internamento e ambulatório. Sempre mantive uma forte ligação ao ensino da Fisioterapia, quer como
educadora clínica, quer como docente (em acumulação de funções). 
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Como se distribui a fisioterapia pelo centro hospitalar e quais as áreas de intervenção?
Atualmente a Fisioterapia no CHULC conta com 89 fisioterapeutas, distribuídos pela Área da Músculo-Esquelética (75) e pela Área da Pediatria (14). A
atividade assistencial dos Fisioterapeutas, inseridos nas diversas equipas multidisciplinares, nos seis polos hospitalares, divide-se essencialmente entre o
apoio hospitalar e o ambulatório. 

Tem alguma situação caricata, por que tenha passado na sua pratica clinica, que queira partilhar?
Em mais de 28 anos de prática hospitalar existem obviamente imensas situações caricatas e é difícil escolher apenas uma. Mas recordo-me, por exemplo, no
primeiro ano em que tive estagiários, um utente achava que o educador clínico era o aluno.  

Quais as suas expectativas/objetivos para o futuro da fisioterapia no centro hospitalar?
No meu entender é essencial promover uma maior proximidade entre os vários Fisioterapeutas dos diversos polos hospitalares e uma integração plena nas
diferentes equipas multidisciplinares.  
É, também imperativo acompanhar a evolução tecnológica e a transformação digital na saúde, sem perder o foco no utente e na melhoria contínua na
prestação de cuidados. O que implica obviamente uma estratégia coordenada entre os elementos das diferentes áreas/serviços/unidades, de modo a refletir
sobre a sua organização e de como utilizar a tecnologia para otimizar os recursos, melhorando o desempenho e gerando valor para o utente.  

 

DICASDICAS  
Pratique exercício físico de forma regular e adaptada à sua condição clínica. 
Evite manter a mesma posição por muito tempo. 
No local de trabalho tente fazer intervalos regulares.
Planeie as suas atividades com antecedência, procure eliminar atividades desnecessárias.
Organize as áreas de trabalho, guarde os itens usados com frequência em locais de fácil acesso. 

Reunião da Secção de Reabilitação Pediátrica, Reabilitação de amputados em idade pediátrica, CHULC - HDE, 21 de Outubro 2022;
World Physiotherapy Congress 2023, Dubai, UAE, 2 - 4 de junho 2023.
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Desde de 2009, que existe um protocolo entre a Cirurgia Plástica Reconstrutiva (CPR) do CHULC
e o serviço MFR do Pólo de S. José.
A intervenção da equipe multidisciplinar, no tratamento da patologia da mão é iniciada de forma
precoce, assertiva e eficaz, de modo a contribuir para a reeducação funcional deste segmento
que interfere diretamente na qualidade de vida do utente.
A consulta de Cirurgia da Mão do HSJ também recebe utentes do Instituto Português de
Reumatologia (IPR), por implementação de parceria entre Instituições. Os utentes chegam
através de consulta realizada no IPR por médicos de CPR ou são enviados diretamente para
acompanhamento no HSJ.

CIRURGIA DA MÃO COM ARTRITE REUMATOIDE - A INTERVENÇÃOCIRURGIA DA MÃO COM ARTRITE REUMATOIDE - A INTERVENÇÃO
DA FISIOTERAPIADA FISIOTERAPIA
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Enquanto Fisioterapeutas do CHULC foi-nos proposto o desafio pela Fisioterapeuta Coordenadora Carla Pimenta de lançar esta newsletter a 8 de
setembro, Dia Mundial da Fisioterapia, com o objetivo de divulgar o que a Fisioterapia faz de melhor pelo CHULC, assim como aproximar colegas e
promover a partilha de conhecimento a outros profissionais.

Desafio aceite de bom grado pelos cinco elementos que constituem os editores desta newsletter, com a colaboração de todos os fisioterapeutas dos
CHULC! 

Por outro lado, aceitamos a sugestão do Técnico Superior Diretor Fernando Zorro para que esta newsletter seja uma publicação piloto a alargar a
todas as profissões das áreas de intervenção dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. 

Pretendemos dinamizar este espaço trimestralmente pelo que agradecemos a contribuição de todos com o envio de propostas de artigos, resumos de
apresentações e posters. E deixamos aqui o desafio de uma futura newsletter TSDT. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371665/
https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/1/e2022057990/18830
4/Sleep-Related-Infant-Deaths-Updated-2022?autologincheck=redirected

No pré-operatório, o Fisioterapeuta faz o ensino de cuidados a ter, nas tarefas diárias, para prevenir o agravamento das deformidades e são usadas
talas confecionadas para o utente. As talas tem como objetivo manter o alinhamento articular e conforto do doente, uso noturno.
No pós-operatório, o fisioterapeuta intervém sempre que solicitado, na consulta da mão, com mobilização articular suave, durante as 3 primeiras
semanas de realização de pensos. Após este período é seguido em ambulatório no serviço de MFR. 
A intervenção passa pelo acompanhamento diário ou alternado, durante os primeiros meses após intervenção cirúrgica. Define-se desde o inicio
objetivos com o utente e faz parte da avaliação base do Fisioterapeuta 2 pontos fundamentais: cicatriz e edema.
A intervenção do Fisioterapeuta é condicionada pelas diferentes intervenções cirúrgicas que passam pela colocação de próteses interfalângicas,
centralização de tendões, tenorrafias, transposição tendinosa entre outras de acordo com a necessidade do doente e “possibilidade” das estruturas.
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Os utentes com patologias do foro reumatológico medicados com corticoides ao longo dos anos, apresentam fragilidades nas estruturas articulares,
nomeadamente alterações a nível das articulações e tendões. Estas alterações podem traduzir-se em lesões de rutura tendinosa ( rutura fechada dos
extensores , uma das a mais frequentes) e deformidades acentuadas a nível das mãos (desvio cubital e alterações das articulações interfalângicas).
Os utentes são acompanhados, pela equipe multidisciplinar do serviço de MFR, tanto no pré como no pós operatório. 
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