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PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

 Em resposta à solicitação para elaboração de parecer técnico referente 

ao ofício nº 443/2018/GAPRE do COFFITO, sobre a posição da ABRAFITO em 

relação à possibilidade de o Fisioterapeuta realizar a redução de luxação 

articular, a ABRAFITO tem as seguintes considerações:  

 

considerando:  

 

A articulação glenoumeral é a articulação do corpo que sofre o maior número 

de luxações em comparação a outras articulações do corpo e se observa uma 

ocorrência de 1,7% na população em geral (ASSUNÇÃO et al., 2018; 

CARRAZZONE et al., 2011). Luxações traumáticas e na direção anterior 

representam até 90% dos casos e metade dos pacientes evolui com recidiva 

(HOVELIUS et al., 2008; ROSA; CHECCHIA; MIYAZAKI, 2017). Pacientes com 

mais de 30 anos de idade representam um terço dos casos de recidiva, mas 

indivíduos mais jovens podem apresentar inúmeros episódios de luxação 

(HOVELIUS et al., 2008).  

A luxação glenoumeral pode apresentar lesões associadas no lábio 

glenoidal, na cabeça umeral ou na glenoide, na cartilagem, no cabo longo do 

bíceps ou tendões do manguito (CARRAZZONE et al., 2011). Lesões no nervo 



 

axilar também podem ocorrer, mas a incidência descrita é incerta e varia entre 

10% a 55% das luxações (BAYKAL; SENER; TURKAN, 2005; KING; COWLING, 

2018). Lesões vasculares apresentam incidência de 1 a 2% (KING; COWLING, 

2018; SCHUMANN et al., 2017).  

Por isso, é importante que além de adequada observação e inspeção para 

determinar alterações de sensibilidade, temperatura e cor do membro afetado, o 

paciente seja submetido à radiografia antes de tentativas para redução articular 

para determinar a direção da luxação e presença de lesões associadas como 

fraturas (KHIAMI; GÉROMETTA; LORIAUT, 2015). Após a redução também é 

aconselhada a realização de radiografias pois, com alguma frequência, lesões 

não observadas antes da redução são visualizadas mais facilmente após a 

redução (KAHN; MEHTA, 2007). Existem diversas técnicas de redução. Cada 

técnica apresenta características em relação ao tempo para redução, 

necessidade de anestesia, dor durante manobra, taxa de sucesso e 

complicações (ALKADUHIMI et al., 2017).  

A graduação em Fisioterapia apresenta algumas diferenças curriculares 

entre cada instituição de ensino, mas, de forma geral, a formação profissional é 

realizada dentro de uma carga horária, por exemplo, entre 4.020 a 5.085, 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade de São Paulo 

(USP), respectivamente (“Fisioterapia — Pró-Reitoria de Graduação”, [s.d.]; 

“Universidade de São Paulo - Grade Curricular Fisioterapia”, [s.d.]). A graduação 

é cursada de maneira a formar um profissional generalista com experiência em 

todas as diversas áreas da profissão. Como consequência, uma vez graduado, 

o profissional pode buscar aperfeiçoamento e maior conhecimento profissional 

para atuação com ênfase em uma determinada área utilizando todos os meios 

disponíveis. Porém, salienta-se que a visão aprofundada em alguma das áreas 

de atuação profissional não é possível apenas durante a graduação uma vez que 

uma formação generalista é favorecida.  

 

entendemos que: 

 

• É improvável que seja assegurado ao profissional Fisioterapeuta o 

conhecimento detalhado em relação às diferentes técnicas de redução 



 

descritas na literatura apenas durante a graduação no atual modelo e base 

curricular; 

• É difícil proporcionar esse tipo de experiência durante atividades de estágio 

curricular já que a maior parte das luxações são traumáticas e os pacientes 

recorrem a serviços de emergência, local onde ainda há pouco acesso da 

Fisioterapia apesar de reconhecimento para atividades de suporte conforme 

portaria específica do Ministério da Saúde (Portaria nº 2048, de 5 de 

novembro de 2002); 

• Na prática, a técnica de redução da articulação luxada pode ser apenas 

parte de uma série de outras condutas necessárias para o adequado manejo 

como a anestesia e investigação por técnicas de imagem imediatamente 

antes e após a manobra para redução; 

• Atividades de aprimoramento profissional que complementem o 

conhecimento do Fisioterapeuta em técnicas ou interpretação de exames de 

imagem e mais detalhes acerca do diagnóstico e manejo das diferentes 

disfunções musculoesqueléticas ainda são necessárias na maioria dos 

Estados brasileiros. 

 

desta forma nosso parecer conclui ser: 

 

Atualmente, com a atual organização curricular da graduação em 

Fisioterapia, não há competência técnica suficiente para possibilitar ao 

profissional a realização de alguma manobra de redução de luxação.  

 

Respeitosamente, 

 

Original firmado por: 

 

Rafael Barbosa 

Presidente Nacional da ABRAFITO 

 

Rodrigo Py 

Membro da ABRAFITO 
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