
REGULAÇÃO:  

 

ESTRATÉGIAS PARA OTIMIZAÇÃO DA FILA  

DE ESPERA DE FISIOTERAPIA  

 

 

 



PDCA - PLANEJAR:  

Dificuldades: 

 

 

Serviços de especialidades:  

 Fila de espera alta para fisioterapia  

 Alta demanda de casos de baixa complexidade na fila 

 Dificuldade de agendamento dos casos  

 

Atenção básica/ NASF:  

 Alta demanda casos de média e alta complexidade de fisioterapia  

 Dificuldade de agendamento dos casos   

 Demandas invertidas nos serviços de atenção primária e atenção 

secundária, gerando alta fila de espera 

 



PDCA – EXECUTAR: 

• Revisão do Fluxo de 
Agendamento  de Fisioterapia; 

• Elaboração de ferramenta 
para qualificar o agendamento 
dos casos de acordo com 
complexidade; 

• Sensibilização equipe NASF, 
médicos especialistas e   
equipe de regulação; 
• Criação de Carimbo com 
identificação dos casos 
“Matriciamento NASF”; 
• Novas guias de referência  de 
fisioterapia baixa complexidade, 
não são mais inseridas na 
regulação das especialidades, 
mas encaminhada para 
avaliação do NASF. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Análise dos CIDs da fila de espera 
da regulação, classificando em 
média, alta e baixa complexidade; 

• Revisão do fluxo de agendamento; 

• Proposta de encaminhamento dos 
casos de baixa complexidade dos 
serviços de especialidades para 
avaliação e conduta dos 
fisioterapeutas das UBS. 

 

 

• Revisão do fluxo estabelecido; 

• Reorientação aos serviços e 
profissionais envolvidos no fluxo, a 
partir das falhas identificadas; 

• Discussão quanto a possíveis 
melhorias para qualificação dos 
encaminhamentos. 

A        P  

D C 

• Monitoramento mensal 

da demanda Reprimida de 

acordo com complexidade; 

• Discussão periódica com  

os fisioterapeutas do NASF, 

para avaliação do fluxo 

estabelecido; 

• Discussão e reorientação  

aos ATAs de regulação das 

especialidades sobre os 

encaminhamentos para as 

unidades de referência; 

• Indicador – número de  

casos de fisioterapia em fila 

de espera. 



PDCA – EXECUTAR 

FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CIDS DE FISIOTERAPIA: 



PDCA – EXECUTAR 

FERRAMENTA PARA QUALIFICAÇÃO DOS CIDS DE FISIOTERAPIA: 



PDCA – RESULTADOS FISIOTERAPIA 
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Analiticamente podemos 

observar que a qualidade de 

ajuste da reta pela Escala de 

Likert foi muito boa R² = 

0,8251 (coeficiente de 

regressão) 
 

R² [0 - 0,2] = Muito Ruim; 

R² [0,2 - 0,4] = Ruim;  

R² [0,4 - 0,6] = Regular;  

R² [0,6-0,8] = Bom;  


