
 

 
 

 

Resolução Nº 19/2017 

 

 

 

Francisco Beltrão, 27 de Outubro de 2017 

 

 

Considerando a Resolução SESA Nº 269/2016 que institui o Incentivo 

Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia ou 

Reabilitação para a Rede da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná, voltados à promoção, prevenção e reabilitação do usuário, na modalidade 

“Fundo a Fundo”, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).  

O município de Francisco Beltrão solicita a Adesão ao Incentivo, através do 

termo de Adesão, Anexo II, da Resolução 269/2016, segue a relação dos equipamentos 

solicitados:  

Item Descritivo Quantidade 

Martelo de Buck 

Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para 

medir a sensibilidade nervosa. Martelo em aço inoxidável; 

extremidades de borracha; escova rosqueada na extremidade do 

cabo; agulha inserida na extremidade da cabeça. 

1 

Goniometro P 

14cm 

Equipamento que avalia a amplitude do movimento  de pequenas 

artirculações. Goniômetro em material de PVC; duas réguas com 

graduação para mesuração de amplitude; sistema transfiridor de 

0º a 360º. 

1 

Goniometro G 35 

cm 

Equipamento que avalia a amplitude do movimento de grandes 

artirculações. Goniômetro em material de PVC; duas réguas com 

graduação para mesuração de amplitude; sistema transfiridor de 

0º a 360º. 

1 

Oxímetro de Pulso 

Equipamento que avalia o nível de oxigênio no sangue. Modelo 

compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; 

painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do Pulso. 

1 

Maca  

Maca fixa para atendimento de fisioterapia individualizado. 

Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por 

courvim anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 

83cm (CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg 

2 

Divã baixo 

Tablado que facilita a acomodação do paciente poporcionando 

maoir segurança a terapia. Tablado de madeira; Espuma de 

densidade 28; Revestido por courvim anticalor. Dimensões 

aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm (CxLxA) 

2 
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Barras Paralelas 

Barras Paralelas – Equipamento utilizado para reabilitação e 

treino da marcha. Estrutura em aço; regulagem até no máximo de 

1,10m; corrimão em madeira; 1 par de corrimãos em madeira de 

aproximadamente 3 metros de comprimento, dotada de 3 barras 

verticais de cada lado; piso antiderrapante . 

1 

Escada de canto 

Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, 

equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de 

madeira montada em L; 3 Degraus revestidos com piso 

antiderrapante; Corrimãos em madeira para adulto e criança. 

1 

Escada auxiliar 

com 2 degraus 

Armação tubular, com revestimento sintético; degraus com 

revestimento antiderrapante; pés com ponteira de borracha. 
2 

Espaldar – barra de 

ling 

Utilizado para alongamento, exercícios de fortalecimento 

muscular e reabilitação motora. Estrutura de madeira com 12 

barras de apoio; barras de apoio de aproximadamente 45mm de 

diâmetro, com distância entre barras de aproximadamente 18cm; 

furação para fixação na parede; capacidade suportada: 95kg  

1 

Rampa de 

alongamento 

Utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura de 

madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 

36cm x 15cm 

2 

Moldura para 

espelho com 

rodízios 

Utilizado para realização de exrcícios mantendo a consciência 

corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de rodízios. 

Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm  

1 

Colchonete em 

courvin – médio 

Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. 

Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm 
10 

Rolo de 

posicionamento 

Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo 

de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 

60cm x 25cm 

2 

Travesseiro 
Travesseiro em espuma; revestido com courvin; dimensões 

aproximadas: 40cm x 60cm. 
2 

Cunha media em 

espuma 

Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. 

Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões aproximadas: 

47 cm x 30 cm x 50 cm  

2 

Bicicleta 

Ergometrica 

horizontal 

Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de 

membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, 

cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e 

relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m 

1 

Esteira Elétrica 

Ergométrica 

Utilizada para reabilitação funcional aeróbica. Tres regulagens 

de inclinação; Velocidade ajustável até 16km/h; Painel de LCD; 

Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e 

velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré definidos 

de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas da Lona: 

40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 

66cm, 127cm 

1 

Andador adulto 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; 

dobrável e articulável; capacidade Suportada: 90kg. 

2 

Andador infantil 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; regulável; Ponteira de borracha antiderrapante; 

Dobrável e articulável; Capacidade Suportada: 80Kg. 

2 

Bengala 4 pontas 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; regulável; Ponteira de borracha antiderrapante; altura 

máxima: 93cm; altura mínima: 81cm; Capacidade Suportada: 

100Kg. 

2 



Muleta canadense 

adulto  

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de 

mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; 

Nível de Regualgem; Ponteira de borracha antiderrapante; 

capacidade Suportada: 90Kg. 

4 

Muleta canadense 

infantil 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de 

mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; 

Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante; 

Capacidade Suportada: 90Kg. 

2 

Muleta auxiliar 

adulto 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de 

alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de 

Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. 

2 

Plataforma Eretora 

com Mesa Adulto 

Utilizado para treino postural com mesa de atividades. 

Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 

estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem 

de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro 

para ajuste e fixação; Dimensões para uso adulto: altura entre 

calcanhar e axila entre 1,20m e 1,50m. 

1 

Plataforma Eretora 

com Mesa Infantil 

Utilizado para treino postural com mesa de atividades. 

Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 

estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem 

de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro 

para ajuste e fixação; Dimensões para uso infantil: altura entre 

calcanhar e axila entre 0,60m e 0,85m. 

1 

Ultra-Som 1 E 3 

MHz 

Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de 

afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o 

sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do 

esqueleto, periertrites, etc. Freqüências de 1MHz ou 3MHz; 

Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação 

micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla face de 

alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição 

de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo 

ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação 

de 10,20,50 de tempo ON; intesidade regulada e mesurada em 

W/cm² visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para 

terapia combinda; Bivolt. 

2 

Aparelho de 

corrente russa 

Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; 

Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 

a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - 

variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos. 

Acompanhado de cabos, eletrodos e todos os acessórios 

necessários para o bom funcionamento do equipamento. 

Dimensões e pesos aproximados : 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm 

(C x L x A) Peso: 3.0 kg. Peso: 4.0 kg  

1 

Aparelho de laser e 

caneta 

infravermelho 

Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, 

processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, 

microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; 

bivolt ; laser terapêutico de baixa freqüência; canetas: caneta 

Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - 

GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 

70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 

frequencias de modulação. Programas de tratamento pré 

definidos.   

1 



Óculos para laser 

Óculos de segurança para o profissional de saúde e paciente. 

Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de 

policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a 

grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e 

UVB. 

1 

Correntes 

TENS/FES 

Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções 

neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no 

tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e 

FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de 

intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo 

manual de contração; programação via teclado; painel Frontal 

LCD; timer; bivolt. 

2 

Eletrodos de 

silicone (lavável) 

Utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de 

silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 
40 

Conjunto de 5 

bastões com 

suporte 

Utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de 

amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 

cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 batões de 

1,5m X 0,03m X 0,03m.  

1 

Bola Suiça - 45 cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro.  

2 

Bola Suiça - 55 cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro.  

2 

Bola Suiça - 65 cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro. 

2 

Bola Suiça - 85 cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro.  

2 

Bola feijão - 90 x 

45 cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro.  

1 

Faixa Elastica  

resistencia média  

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. 

Confeccionada em borracha, com sistema de resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média.  

10 

Faixa Elastica  

resistencia fraca 

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. 

Confeccionada em borracha, com sistema de resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca  

5 

Faixa Elastica  

resistencia forte 

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. 

Confeccionada em borracha, com sistema de resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência forte.  

5 

Halter 

emborrachado 1Kg 

Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 

revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra 

oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, 

com peso de 1kg.  

4 pares 

Halter 

emborrachado 2Kg 

Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 

revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra 

oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o peso, 

com peso de 2kg.  

4 pares 

Halter 

emborrachado 5Kg 

Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 

revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra 

oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o peso, 

com  peso de 5kg.  

2 pares 



Tornozeleira 1 Kg 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 

a carga necessária. Fechamento em velcro.  

6 pares 

Tornozeleira 2 Kg 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 

a carga necessária. Fechamento em velcro. 

4 pares 

Tornozeleira 3 Kg 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 

a carga necessária. Fechamento em velcro. 

2 pares 

Tornozeleira 5 Kg 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 

a carga necessária. Fechamento em velcro. 

2 pares 

Balancim - balanço 

de propriocepção 

Utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e 

Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da 

cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, 

Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido 

de material antiderrapante, Dimensões aproximadas externa total: 

0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base 

interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente).  

1 

Cama elastica – 

trampolim 

Utilizado para trinamento aeróbico, equilíbrio e fortaleciemento. 

Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 

m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: 

Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela 

trampolim; 

1 

Mesa carrinho 

auxiliar com 

gavetas 

Utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o 

atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de madeira 

MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para 

aparelhos de fis ioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m 

x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg 

2 

   

Mesa carrinho 

auxiliar com 

prateleiras 

Utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o 

atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço, 

três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, 

desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 

0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg 

2 

Disco de equilíbrio 

flexivel com bomba 

de ar 

Acessório para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e 

propriocepção de membros inferiores. Composto por: material 

vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; 

Suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 

6.0cm (DXA). Peso: 1,7kg 

1 

Tabua de equilibrio 

para propriocepção 

Acessório para exercícios de coordenação motora, 

fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros 

inferiores. 

Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de 

material antiderrapante; Suporta até 100kg 

Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm 

x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg. 

1 



Tabua de 

propriocepção 

redonda 

Acessório para exercícios de coordenação motora, 

fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros 

inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso 

revestido de material antiderrapante; Suporta até 235kg; 

Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 40.0 cm x 40.0 cm 

x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg. 

1 

Inspirômetro de 

Incentivo adulto 

Exercitador respiratorio para prevenção e tratamento de doenças 

boncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; 

Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: 

Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Dificil; 3 - 

Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 

Mangueira. 

2 

Inspirômetro de 

Incentivo infantil –  

Indicado para iniciação dos exercícios respiratórios em crianças. 

Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; 

Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - 

Regular; 2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo 

montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para 

personalização lúdica infantil 

2 

Medidor de pico de 

fluxo adulto e 

infantil 

Medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; Bocal: 

Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; Escala: 

ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; Calibração: Manual; 

Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões: 19,5x4,4cm 

(comprimento x diâmetro)  

1 

Terapia vibratória 

expiratória –  

Terapia vibratoria expiratória para mobilização de secreções. 

Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; 

Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material 

do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; 

Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; 

Pressão não superior a 18 cm H²O; Frequência obtida: de 7 a 19 

Hz; Comprimento: proximadamente12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 

120g. 

1 

Nebulizador 

portátil - inalador a 

ar comprimido 

Tensão: 127/220 (VCA); Freqüência: em torno de 60Hz (50Hz 

sob encomenda); Consumo: em torno de 80W; Potência: em 

torno de 1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em 

silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; 

extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. 

1 

 

Resolve:  

 Deliberar “AD Referendum” a aprovação da lista de equipamentos, do Incentivo 

Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia ou 

Reabilitação para a Rede da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná, voltados à promoção, prevenção e reabilitação do usuário, na modalidade 

“Fundo a Fundo”, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).  

                                         

                Alessandro Rodrigues Perondi 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Francisco Beltrão-Pr 


