
Clínica de Fisioterapia da Univale 
oferece reabilitação pós-Covid-19
Tratamento é completamente gratuito e presencial, e pode ser agendado por telefone

A Covid-19 tem um forte impacto na saúde de quem 
contraiu o vírus e sofreu com sintomas mais graves, pois 
a doença causa uma inflamação muito grande nos pul-
mões, e os pacientes podem entrar em falência respira-
tória muito rapidamente. Pacientes que se recuperaram 
da Covid-19 e necessitam de reabilitação fisioterapêutica 
podem contar com o serviço gratuito da Clínica Escola 
de Fisioterapia da Univale.

Parte dos pacientes infectados apresentam sintomas 
leves ou até mesmo não os desenvolvem. Entretanto, 
uma parcela de pacientes evolui para um estágio mais 
grave e pode necessitar de hospitalização e, em alguns 
casos, de ventilação mecânica (VM). Para estes casos, a 
fisioterapia tem papel fundamental tanto no início do 
tratamento como na recuperação da Covid-19, envolven-
do tanto os aspectos respiratórios quanto musculoes-
queléticos decorrentes da imobilidade pelo isolamento 
social ou do processo de hospitalização. 

A coordenadora do curso de Fisioterapia da Univale, 
Anaile Duarte, explica que “tendo em vista a importante 
redução das capacidades pulmonares que comprome-
tem a qualidade de vida das vítimas desta pandemia, a 
fisioterapia desempenha um importante papel median-
te os sintomas da Covid-19, sendo necessário que haja 
serviços de fisioterapia prontamente aptos para essa de-

manda de pacientes”.
Ainda de acordo com a coordenadora, “o programa 

de reabilitação traz benefícios que não estão restritos 
ao sistema respiratório ou musculoesquelético, mas leva 
a uma melhora do quadro geral do paciente, visto que 
a resposta da capacidade cardiorrespiratória é positi-
va frente a um exercício bem prescrito, diminuindo as 
complicações e sintomas da Covid-19. Nesse sentido, os 
profissionais de reabilitação têm um papel fundamental, 
ajudando a otimizar a independência funcional e melho-
rar a qualidade de vida”.

Além da reabilitação Pós-Covid-19, a Clínica Escola de 
Fisioterapia da Univale atende as seguintes áreas: Fisio-
terapia em Neurologia, Fisioterapia Pediátrica, Fisiotera-
pia em Ortopedia, Fisioterapia Dermato Funcional, Fisio-
terapia em Uroginecologia e Obstetrícia.

A clínica funciona de segunda a sexta de 07h30 às 
11h30 e 13h30 às 17h30, os tratamentos são gratuitos, re-
alizados presencialmente e podem ser agendados pelo 
telefone (33) 3279-5927. Não é necessário encaminha-
mento médico, pois os fisioterapeutas são profissionais 
de primeiro contato.

Local: Clínica Escola de Fisioterapia (Centro Esportivo 
Univale), rotatória da Av. Moacir Paleta com Rua Vinte e 
Cinco, Santos Dumont I.

Centro Clínico da Univale - Ambulatório 
Médico de Especialidades

Outro centro clínico da Univale que retornou os aten-
dimentos é o AME - Ambulatório Médico de Especialida-
des, que atende pacientes por meio da Central de Mar-
cação de Consultas do SUS.

O AME também está localizado no campus Antônio 
Rodrigues Coelho, da Univale, e conta com uma infra-
estrutura moderna com 15 consultórios equipados, que 
oferecem consultas nas especialidades de Alergia, Car-
diologia, Cirurgia Vascular, Cabeça e pescoço, Derma-
tologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Ginecologia, Hematologia, Neurologia, Nefrologia, Otor-
rinolaringologia, Oftalmologia, Pneumonia, Psiquiatria, 
Reumatologia, Infectologia e Pediatria.

Para atendimento no AME o paciente deve portar 
guia de marcação e encaminhamento de atenção bási-
ca (ambos originais). O horário de funcionamento é de 
7h às 12h e 13h às 17h. Telefone: (33) 3279.5950, Rua Vinte 
e Cinco, nº 50 Universitário, Gov. Valadares-MG
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