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Fisiatras 

 

 

P: O que é um fisiatra 

Os fisiatras são médicos especializados em medicina física e reabilitação. Há mais de 9.000 
fisiatras pela American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPMR).  

P: Existem subespecialidades para fisiatras? 

Sim, há seis subespecialidades credenciadas pelo Accreditation Council for Graduate Medical 
Education (ACGME). As subespecialidades são lesão cerebral, medicina da dor, lesão da 
medula espinhal, medicina esportiva, medicina de reabilitação pediátrica e medicina 
neuromuscular. 

P: Quando um fisiatra é apropriado para você?  

É apropriado consultar um fisiatra quando você tem problemas crônicos de longo prazo que 
abrangem várias especialidades. Os fisiatras geralmente lideram equipes multidisciplinares 

O campo da medicina física e reabilitação também é conhecido como fisiatria. Este ramo 
da medicina trabalha para restaurar ou otimizar a função de pessoas que vivem com 
deficiência. A disciplina se concentra na função, independência e qualidade de vida. 
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de profissionais de saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, etc. 
Você pode procurar um quando estiver lidando com dor crônica ou uma condição que o deixou 
com mobilidade limitada, como uma lesão na medula espinhal. 

P: Como encontrar um fisiatra?  

Use o localizador de médicos da American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 
na lista de recursos abaixo. 

Fontes: ACGME, AAPMR, Association of Academic Physiatrists 

 

 

Precisa falar com alguém? 

\Nossos especialistas em informação estão disponíveis para responder às suas 

perguntas. \Ligue gratuitamente para 1-800-539-7309 de segunda a sexta, das 9h às 20h 

EST. Ou agende uma ligação ou faça uma pergunta on-line em 

https://www.christopherreeve.org/pt/international/portuguese-hub/envie-nos-sua-pergunta. 

As informações contidas nesta mensagem são apresentadas com o propósito de educar e informar sobre a 
paralisia e seus efeitos. Nada contido nesta mensagem deve ser interpretado nem deve ser usado para 
diagnóstico ou tratamento médico. Não deve ser usado no lugar do conselho de seu médico ou outro profissional 
de saúde qualificado. Se você tiver alguma dúvida relacionada a cuidados de saúde, ligue ou consulte seu médico 
ou outro profissional de saúde qualificado imediatamente. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de 
saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento, dieta ou programa de condicionamento físico. Nunca 
ignore o conselho médico ou demore em procurá-lo por causa de algo que leu nesta mensagem  

Esta publicação é apoiada pela Administração para Vida na Comunidade (ACL), Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos (HHS) dos EUA como parte de um prêmio de assistência financeira totalizando US$ 
8.700.000 com financiamento de 100 por cento do ACL/HHS. Os conteúdos são de responsabilidade do(s) 
autor(es) e não representam necessariamente as opiniões oficiais, nem um endosso, do ACL/HHS ou do 
Governo dos Estados Unidos. 
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