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Resumo 

Introdução: A mobilização precoce tem sido amplamente utilizada nas unidades de terapia 
intensiva com o objetivo de proporcionar melhora do condicionamento físico geral do 
paciente, incluindo ganho de força muscular periférica e respiratória, diminuição do 
surgimento de úlceras de pressão, entre outros e por consequência, a diminuição do tempo 
de permanência na UTI. Objetivo: Apresentar os benefícios da mobilização precoce para 
pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão narrativa de estudos de casos, ensaios clínicos, randomizados ou não, estudos 
retrospectivos e revisões publicados entre os anos de 2010 a 2017. 
Resultados/Considerações finais: A mobilização precoce é eficaz no tratamento na 
unidade de terapia intensiva, visto que sua utilização proporciona a diminuição do tempo de 
internação do paciente, pois reduz a imobilidade no leito, promovendo o ganho de força 
muscular e melhorando o desempenho funcional do paciente de uma maneira ampla. 

Descritores: Modalidades de Fisioterapia; Deambulação precoce; Unidade de Terapia 
Intensiva. 

 Abstract  

Introduction: Early mobilization has been widely used in intensive care units with the 
objective of improving the general physical conditioning of the patient, including gain of 
peripheral and respiratory muscle strength, decrease in the appearance of pressure ulcers, 
among others, and consequently, the reduction of the length of stay in the ICU. Objective: 
To present the benefits of early mobilization for patients hospitalized in intensive care units. 
Methods: A narrative review of case studies, clinical trials, randomized or otherwise, 
retrospective studies and reviews published between the years 2010 to 2017 was performed. 
Results / Final considerations: Early mobilization is effective in intensive care unit 
treatment, since its use provides a reduction in the patient's hospitalization time, as it 
reduces bed immobility, promoting muscle strength gain and improving the patient's 
functional performance in a broad way. 
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Introdução 

A internação em unidade de terapia intensiva (UTI) por períodos extensos é 

capaz de causar vários transtornos ao paciente devido à imobilidade, podendo gerar 

alterações neuromusculares, respiratórias ou cognitivas1. Essas alterações podem 

ser amenizadas com a realização da mobilização precoce, levando em consideração 

todos os aspectos clínicos do paciente para que seja realizada de forma segura2. 

A mobilização precoce é uma terapia capaz de provocar efeitos fisiológicos 

agudos que alteram a ventilação, perfusão (central e periférica), circulação 

sanguínea, metabolismo muscular e estado de alerta. A mesma deve ser iniciada o 

quanto antes possível, ou seja, quando o paciente se encontrar estável 

fisiologicamente3. A mesma  proporciona benefícios físicos, psicológicos e reduz a 

possibilidade da internação prolongada, diminuindo os casos de complicações 

pulmonares, acelerando a recuperação do paciente e reduzindo a duração da 

ventilação mecânica (VM)4. 

A mobilização precoce é capaz de reduzir o tempo para desmame da VM e 

auxiliar na recuperação funcional pois é feita por meio de atividades terapêuticas 

progressivas, tais como exercícios motores no leito, sedestação a beira do leito, 

transferência para a cadeira, ortostatismo e deambulação5. Protelar seu início é 

desvantajoso para o paciente, visto que a função física e o estado geral de saúde 

são melhorados por meio da execução de exercícios que são capazes de prevenir 

perdas e debilidades funcionais4,5. Esse estudo de revisão tem por objetivo realizar 

um levantamento de literatura a fim de se demonstrar os benefícios da mobilização 

precoce para pacientes internados em leitos de unidade de terapia intensiva. 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre os benefícios da 

mobilização precoce em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. 

Esta revisão foi conduzida por meio de informações obtidas na base de dados BVS 

– Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e Google Acadêmico. Os artigos selecionados 

foram escritos em português. Descritores utilizados: modalidades de fisioterapia; 

deambulação precoce, unidade de terapia intensiva. Objetivou-se chegar a um artigo 

de revisão de literatura, que incluísse revisões, estudos de caso, ensaios clínicos, 



randomizados ou não e estudos retrospectivos, publicados no período de 2010 a 

2017, que pudessem refletir a melhor evidência disponível na literatura. Para tanto, 

buscou se padronizar, tanto a maneira como a revisão bibliográfica foi realizada, 

como a forma de apresentar seus resultados. Frente à necessidade de discussão 

sobre o tema foram inclusos 15 artigos dos 33 encontrados na literatura devido a 

sua especificidade do assunto, visto que os artigos não utilizados apresentavam 

critérios de exclusão, tais como atendimento em ambiente hospitalar fora da UTI; 

revisões de literatura simples, artigos publicados fora do período de análise. 

Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento bibliográfico que 

abordam os benefícios da mobilização precoce para pacientes internados em UTI’s 

estão relacionados na tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados aos benefícios da mobilização precoce para pacientes 

internados em UTI’s 

Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivos Métodos Conclusão 

Lima et al, 20156 Estudo 
retrospectivo 

Verificar se a realização de 
fisioterapia com foco na 
reabilitação motora está 
associada a eventos 
adversos em cateteres 
centrais e periféricos em 
uma UTI brasileira 

275 pacientes. Além das 
características clínicas e 
demográficas foram 
coletados dados referentes 
aos CVC, HD e de PAi, tais 
como sítio de inserção, 
tempo de permanência e 
eventos adversos 
relacionados, bem como à 
caracterização da 
fisioterapia motora 
realizada. 

A realização de 
fisioterapia motora em 
pacientes críticos não está 
relacionada à incidência 
de eventos adversos em 
CVC, cateteres de HD e 
cateteres de PAi. 

Matos et al, 
20167 

Estudo 
retrospectivo 

Realizar um levantamento 
das práticas relacionadas à 
mobilização dos pacientes 
internados em uma UTI 
geral, comparando-os por 
tipo de intervenção (clínica 
ou cirúrgica). 

105 participantes, sendo 44 
(41,9%) pacientes cirúrgicos 
e 61 (58,1%) para pacientes 
clínicos., sendo averiguado 
nas fichas diárias de  
acompanhamento as 
seguintes informações: 
tempo decorrido para sentar 
fora do leito pela primeira 
vez, realização de 
exercícios ativos, desmame 
da VM, internação em UTI, 
diagnóstico, gênero e idade. 

Não foram observadas 
diferenças na realização 
dos exercícios ativos 
quando comparados 
pacientes clínicos e 
cirúrgicos. Apesar de os 
pacientes clínicos 
sentarem antes, isso não 
impactou de forma 
significativa a mortalidade 
nem o tempo de 
hospitalização na UTI. 

Glaeser et al, 
20128 

Estudo de 
caso 

Apresentar a evolução 
clínica do paciente com 
PNPC através da 
fisioterapia com mobilização 

01 paciente, sexo 
masculino, 18 anos de 
idade, usuário de crack, 
diagnosticado com o vírus 
HIV, tuberculose pulmonar e 
intestinal, apresentando 
PNPC por longo período de 
internação. 

A fisioterapia com 
mobilização mostrou-se 
fundamental para a 
evolução funcional deste 
paciente, mesmo quando 
este se encontrava em 
uso da VM. 



Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivos Métodos Conclusão 

Santos et al, 
20159 

Estudo 
descritivo 
retrospectivo 

Identificar a relação de 
relevância dos métodos de 
MP realizados pela equipe 
de fisioterapia na UTI para o 
tempo de internação dos 
pacientes. 

756 fichas analisadas com 
média geral de idade de 66 
anos, tempo de 
permanência médio de 
internação 5 dias. Variáveis 
analisadas: idade, sexo, 
tempo de permanência, 
Medical Research Council – 
de MMSS (MRC:MSD-
MSE), Medical Research 
Council – de MMII 
(MRC:MID-MIE), sentar na 
borda do leito, uso de 
cicloergômetro, 
ortostatismo, sentar na 
poltrona e deambulação 

Os pacientes da UTI que 
participaram das 
atividades de MP com uso 
de cicloergômetro e 
ortostatismo tiveram o  
tempo de permanência na 
UTI reduzido, diminuindo 
desta maneira, custos 
psicológicos e financeiros 
ao paciente e/ou órgão 
público mantenedor. 

Moreira & 
Velloso, 201210 

Ensaio clínico 
aleatório 

Avaliar a aplicabilidade de 
um protocolo de MP para 
favorecer a saída do leito de 
pacientes internados na UTI 

Inicialmente, 134 pacientes, 
sendo que no decorrer do 
estudo foram excluídos 14 
participantes – 07 GC e 07 
GT. O protocolo era iniciado 
24h após a admissão na UTI 
e consistia em quatro etapas 
de atividades, respeitando o 
nível de consciência e grau 
de força muscular dos 
MMSS e MMII, que serviam 
como parâmetro de 
progressão. 

Os achados deste estudo 
foram semelhantes a 
resultados de estudos pré-
existentes, sendo possível  
assegurar que a MP é 
segura, eficaz e favorece 
a saída precoce do leito. 

Soares et al, 
201011 

Ensaio 
longitudinal, 
retrospectivo 

Descrever a freqüência de 
retirada do leito em 
pacientes submetidos à VM 
e sua repercussão na 
mortalidade e no tempo de 
permanência na UTI. 

Foram estudados 91 
pacientes com idade média 
de 62,5±18,8 anos, e tempo 
de permanência na UTI de 7 
dias. Estes estavam  
submetidos à VM, sendo 
avaliadas variáveis clínicas 
e epidemiológicas, condutas 
motoras relacionadas à 
retirada do leito, tempo de 
permanência e mortalidade. 

 Os pacientes retirados do 
leito após a 
descontinuação da VM 
apresentaram menor 
mortalidade. 

Costa Júnior et 
al, 201512 

Estudo 
experimental 

Avaliar a influência da MP 
na UTI, como forma de 
exercício físico funcional, 
sobre a deambulação de 
pacientes em pós-operatório 
de cirurgia de 
revascularização do 
miocárdio. 

12 pacientes em pós-
operatório de cirurgia de 
revascularização do 
miocárdio, realizado em 
duas etapas: a primeira 
etapa, na UTI, com 
protocolo de mobilização 
com cicloergômetro; e a 
segunda etapa, na 
enfermaria cirúrgica, onde 
era monitorada por meio de 
um pedômetro a 
deambulação por 
quantificação de passos e 
distância percorrida, durante 
três dias consecutivos. 

A utilização da MP  no 
leito da UTI altera, 
significativamente, a 
deambulação espontânea 
do paciente no pós-
operatório, podendo ser 
considerada, dessa forma, 
uma influência positiva na 
recuperação funcional 

Coutinho et al, 
201613 

Ensaio clínico 
randomizado 

Comparar a utilização aguda 
do cicloergômetro passivo 
em pacientes críticos 
ventilados mecanicamente 
internados em UTI 

25 pacientes em VM, 
divididos em dois grupos: GI 
e GC. O protocolo consistiu 
de diagonais do método de 
FNP de  MMSS e MMII e 
técnicas de higiene 
brônquica, quando 
necessário. Já no GI foi 
realizado, além da 
fisioterapia descrita 
previamente, o 
cicloergômetro passivo. 

Concluiu-se que a 
utilização do 
cicloergômetro num 
protocolo de MP não 
altera a mecânica 
respiratória, nem a 
hemodinâmica e não 
resulta em respostas 
fisiológicas agudas. 



Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivos Métodos Conclusão 

Dantas et al, 
201214 

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Avaliar os efeitos de um 
protocolo de MP na 
musculatura periférica e 
respiratória de pacientes 
críticos. 

59 pacientes de ambos os 
gêneros, em VM. Divididos 
em 2 grupos: 

GFC: 33 pacientes 

GMP: 26 pacientes  
Após óbitos ocorridos a 
partir do início do estudo a 
amostra final ficou com 14 
pacientes em cada grupo. 
Foram avaliadas a força 
muscular periférica, força 
respiratória e a mobilização 
precoce sistemática em 5 
níveis. 

Houve ganho da força 
muscular inspiratória e 
periférica para a 
população estudada 
quando submetida a um 
protocolo de mobilização 
precoce e sistematizado. 

Feliciano et al, 
20124 

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado 

Avaliar a eficácia de um 
protocolo de mobilização 
precoce no tempo de 
estadia na UTI. 

59 pacientes de ambos os 
gêneros, em VM. Divididos 
em 2 grupos: 

GFC: 33 pacientes 
GMP: 26 pacientes  
Após óbitos ocorridos a 

partir do início do estudo a 

amostra final ficou com 14 

pacientes em cada grupo. 

Foram avaliadas a força 

muscular periférica, força 

respiratória e a MP 

sistemática em 5 níveis. 

Não houve redução no 
tempo de internamento na 
UTI, no entanto, esses 
mesmos pacientes 
evoluíram com melhora da 
força muscular inspiratória 
e com o nível cinco de 
funcionalidade,  
demonstrando assim, a 
importância da utilização 
desses protocolos em 
pacientes críticos. 

Feitoza et al, 
201415 

Revisão 
sistemática 

Analisar os efeitos da 
mobilização precoce em 
pacientes internados em 
UTI. 

Foram analisados ensaios 
clínicos publicados entre 
2008 e 2013 que fossem 
capazes de refletir a melhor 
evidência disponível na 
literatura sobre MP e 
pacientes críticos na UTI. 

Na maioria dos estudos 
analisados a MP 
apresentou-se benéfica, 
reduzindo o tempo de 
intubação, de internação 
na UTI e menor 
mortalidade. 

Figueiredo e 
Gardenghi, 
201616 

Revisão 
narrativa 

Verificar a aplicabilidade e 
os resultados da MP em 
pacientes críticos 

Foram selecionados 14 
artigos publicados entre 
2005 e 2016, que 
abordavam sobre pacientes 
com doenças consideradas 
graves , com potencial para 
admissão na UTI. 

Nos estudos analisados a 
MP mostrou-se efetiva na 
manutenção ou ganho de 
força muscular dos 
pacientes atendidos. 

Fonseca et al, 
201617 

Revisão 
sistemática 

Verificar o impacto da 
deambulação associada à 
MP em pacientes críticos 
internados em UTI. 

Foram analisados 12 
estudos publicados entre 
2004 e 2014. 

A deambulação impactou 
positivamente no tempo 
de internação hospitalar, 
de UTI e de ventilação 
mecânica em pacientes 
graves. 

Silva et al, 
201418 

Revisão 
sistemática 

Sistematizar o 
conhecimento sobre MP na 
UTI 

Foram incluídos e 
analisados 8 artigos de 
ensaios clínicos publicados 
entre 1998 e 2012. 

A MP na UTI apresentou 
impacto significativamente  
positivo nos resultados 
funcionais dos pacientes. 

Pinheiro e 
Christopholetti, 
201219 

Revisão 
sistemática 

Analisar os desfechos 
proporcionados pela 
fisioterapia motora em 
pacientes críticos na UTI 

Foram analisados artigos de 
ensaios clínicos publicados 
entre 2002 e 2011 que 
abordassem a atuação da 
fisioterapia em pacientes 
críticos. 

Conclui-se que a 
fisioterapia motora 
consiste em terapia 
segura e viável em 
pacientes críticos 

UTI= unidade de terapia intensiva; MP= Mobilização precoce; CVC= Cateter venoso central; HD= cateter de hemodiálise; PAi= cateter de 
pressão arterial invasiva; PNPC= Polineuropatia do paciente crítico; VM=Ventilação mecânica; FNP= Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva; MMSS= membros superiores; MMII= membros inferiores; GI= Grupo intervenção; GT= Grupo Tratamento; GC= Grupo 
controle; GFC= Grupo Fisioterapia Convencional; GMP= Grupo Mobilização Precoce 
 



Discussão 

Durante a internação em UTI’s é comum o paciente com permanência 

prolongada apresentar imobilidade, fraqueza muscular, diminuição do 

condicionamento físico, casos geralmente relacionados à pacientes em VM20,21. 

Glaeser et al8, constataram através do estudo que a mobilização precoce é 

imprescindível para a diminuição da PNPC e seus desfechos, sendo contudo 

necessário observar os critérios de seleção para iniciar a terapia, como também, 

cuidados na execução para reduzir a ocorrência de efeitos adversos severos, 

mostrando ser a fisioterapia com mobilização de extrema importância para a 

recuperação funcional do paciente vida. 

Para verificar a interferência da fisioterapia com ênfase na reabilitação motora 

na ocorrência de eventos adversos, Lima et al6, realizaram um estudo retrospectivo  

onde observaram que a mesma não está relacionada à incidência de eventos 

adversos em pacientes críticos em uso cateter venoso central, cateteres de 

hemodiálise e cateteres de pressão arterial invasivo. Já, Moreira e Velloso10, 

avaliaram um protocolo com o objetivo de favorecer a saída do leito de pacientes 

internados na UTI, sendo possível comparar com outros estudos pré-existentes que 

a mobilização precoce é eficaz e segura, favorecendo esses resultados. 

Quanto à mobilização precoce realizada com o uso associado do 

cicloergômetro, Santos et al9, através de estudo prospectivo verificaram que os 

pacientes que participaram destas atividades tiveram o tempo de hospitalização na 

UTI reduzido, como também foi verificado por Costa Júnior et al12, em um estudo 

experimental onde a mobilização precoce utilizando o cicloergômetro  auxilia na 

melhora significativa para a deambulação espontânea, sendo desta maneira 

considerada positiva para a recuperação do paciente. 

Dantas et al14, por meio de um estudo clínico randomizado avaliaram os 

efeitos da mobilização precoce na musculatura periférica e respiratória de pacientes 

críticos, constatando que houve ganho de força muscular inspiratória e periférica 

para os pacientes submetidos ao protocolo de mobilização precoce. Feliciano et al4, 

utilizaram a mesma amostra para outro estudo clínico randomizado, mas com o 

objetivo de avaliar a eficácia da mobilização precoce no tempo de permanência na 



internação da UTI, constatando que não houve diminuição no tempo de internação, 

no entanto, os pacientes submetidos ao protocolo com mobilização precoce 

evoluíram com melhora da força muscular inspiratória, como também, dos níveis de 

funcionalidade.  

Coutinho et al13, compararam através de um estudo clínico randomizado a 

utilização do cicloergômetro de maneira passiva por pacientes críticos em VM, 

Concluindo-se que sua utilização num protocolo de mobilização precoce não altera a 

mecânica respiratória, nem a hemodinâmica e não resulta em respostas fisiológicas 

agudas, haja visto que, a não alteração nestes desfechos pode estar relacionada ao 

direcionamento do estudo, que manteve o foco no efeito agudo da adição do 

cicloergômetro a um protocolo de fisioterapia na UTI. Já Soares et al11, descreveram 

em um estudo longitudinal retrospectivo a correlação da retirada do paciente do leito 

após o desmame da VM e sua repercussão na mortalidade e no tempo de 

internação na UTI, constando que os pacientes retirados do leito após o desmame 

apresentaram menor mortalidade. 

Em contrapartida, Matos et al7 realizaram um levantamento das práticas de 

mobilização precoce na UTI, comparando os tipos de intervenção se eram pacientes 

clínicos ou cirúrgicos, no entanto, não foram observadas diferenças substanciais, 

não impactando de forma significativa nem a mortalidade, nem o tempo de 

internação na UTI. 

Nos artigos de revisões sistemáticas analisados15–19 foi verificado que a 

mobilização precoce é eficiente para o tratamento de pacientes internados em UTI, 

visto que sua aplicação reduz os tempos de ventilação mecânica, permanência no 

leito de UTI, reduz os impactos do imobilismo, auxilia no ganho ou manutenção da 

força muscular, sendo considerada benéfica para o paciente. 

Conclusão 

Através do uso de protocolos observa-se que a mobilização precoce por meio 

de seus variados tipos de execução tem se mostrado eficiente para o tratamento de 

pacientes em unidades de terapia intensiva, visto que sua aplicação reduz o tempo 

de internação, como também proporciona a melhora do quadro clínico geral e 



promove a prevenção do agravamento de certos quadros motivados por longos 

períodos de internação, tais como úlceras por pressão, imobilismo, entre outros. No 

entanto, apesar dos benefícios apresentados com a utilização da mobilização 

precoce é necessário cuidado em sua execução a fim de não descompensar o 

quadro clínico do paciente através de procedimentos que possam desestabilizar o 

mesmo em virtude do comprometimento clínico causado pela internação prolongada 

em UTI.  
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