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RESUMO 

A fraqueza dos músculos esqueléticos e respiratórios é a complicação mais comum em 

pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que necessitam de 

ventilação mecânica prolongada. Uma adequada fisioterapia pode reduzir os riscos 

associados com os cuidados intensivos, bem como minimizar os custos. A 

cinesioterapia é um recurso utilizado pela fisioterapia com o objetivo de melhorar a 

função física e prevenir as complicações relacionadas ao imobilismo. O objetivo deste 

estudo foi realizar uma revisão literária relacionada ao uso da fisioterapia motora nos 

pacientes internados em unidades de terapia intensiva adulto. A pesquisa foi realizada 

nas bases de dados eletrônicas Medline, Bireme, Lilacs e Scielo, no período entre janeiro 

de 2000 a agosto de 2011, utilizando como palavras-chave em português e inglês: 

unidade de terapia intensiva, mobilização, fisioterapia e mobilização precoce, 

mobilization, intensive care unit, physiotherapy, early mobilization. Foram encontrados 

10 estudos relevantes a pesquisa e os mesmos apresentaram relevância quanto a 

importância da fisioterapia motora precoce em pacientes internados em ambiente 

hospitalar e nas UTIs. 
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ABSTRACT 

The weakness of the skeletal and respiratory muscle is the most common complication 

in patients admitted to an Intensive Care Unit (ICU) who require prolonged mechanical 

ventilation. Proper physical therapy may reduce the risks associated with intensive care, 

and minimize costs. Kinesiotherapy is a resource used by physiotherapy with the aim of 

improving physical function and prevent complications related to immobility. The 

objective of this study was to conduct a literature review related to the use of physical 

therapy for patients in adult intensive care units. The survey was conducted in electronic 

databases Medline, Bireme, Lilacs and Scielo, between January 2000 and August 2011 

using  key words in Portuguese and English: intensive care unit, mobilization, 

physiotherapy and early mobilization. We found ten relevant studies that showed the 

same significance of early physical therapy in patients admitted to hospital and ICU. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a fisioterapia faz parte do 

atendimento multidisciplinar realizado aos pacientes graves que necessitam ou não de 

um suporte ventilatório a fim de evitar complicações respiratórias, mas também atua na 

prevenção e no tratamento das sequelas da síndrome da imobilidade. Uma adequada 

fisioterapia pode reduzir os riscos associados com os cuidados intensivos, bem como 

minimizar seus custos (Jerre et al, 2007; Gosselink et al, 2008). 

Pacientes que necessitam de ventilação mecânica (VM) prolongada, muitas 

vezes perdem o condicionamento físico devido a sua doença de base, aos efeitos de 

medicação e de um período de imobilização prolongada o que resulta em fraqueza dos 

músculos esqueléticos e respiratórios podendo prejudicar seu estado funcional e sua 

qualidade de vida (Chiang et al, 2006). 

Internações prolongadas na UTI e a necessidade de VM estão associadas com o 

declínio funcional e aumento da morbidade, mortalidade, custos e tempo de 

permanência no hospital (Perme e Chandrashekar, 2009). De acordo com Dittmer e 

Teasell (1993) o efeito mais visto na imobilização prolongada é a perda de força 

muscular e da resistência, sendo que, um músculo em repouso completo perde de 10 a 

15% de sua força a cada semana. 

A fraqueza muscular generalizada é a complicação mais comum em pacientes 

internados nas UTIs (Ali et al, 2008). O imobilismo acomete os sistemas músculo 

esquelético, urinário, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e cutâneo, podendo 

causar úlceras de decúbito, trombose venosa profunda, osteoporose, encurtamento 

muscular, deformidades e pneumonia (Allen C et al, 1999; Silva et al, 2010). 

No sistema muscular há uma redução da massa muscular, do potencial e da 

eficiência para executar exercícios, principalmente os aeróbicos. A resposta 
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cardiovascular também é alterada após um período de repouso no leito. No sistema 

respiratório há uma diminuição da capacidade residual funcional e da complacência 

pulmonar podendo ocasionar retenções de secreções, colapsos alveolares e pneumonia. 

No sistema nervoso central a capacidade de se manter na posição ortostática e de 

caminhar ficam reduzidas. A função intelectual pode se alterar e a desorientação pode 

ocorrer (Nava et al, 2002). 

A cinesioterapia é um recurso utilizado pela fisioterapia com o objetivo de 

melhorar a função física e prevenir as complicações relacionadas ao imobilismo (Silva 

et al, 2010). Os benefícios físicos e psicológicos da mobilidade funcional para esses 

pacientes estão bem estabelecidos, pois desenvolvem uma visão muito mais positiva em 

relação a sua recuperação. Pacientes que reduzem significamente suas funções após o 

uso de VM prolongada precisam de reabilitação após a sua alta (Chiang et al, 2006; 

Perme e Chandrashekar, 2009). 

Mais atenção tem sido dada a atividade precoce como uma intervenção segura 

após a estabilização cárdio respiratória e neurológica, para promover o conforto do 

paciente, melhorar a estimulação sensorial e prevenir complicações associadas à 

imobilidade (Wilkeman at al, 2005; Gosselink et al, 2008). 

A mobilização passiva, treinamento e alongamento muscular devem ser 

instituídos precocemente para preservar a mobilidade articular, o comprimento do 

músculo esquelético, diminuir o desconforto respiratório, melhorar a capacidade física e 

diminuir a rigidez articular, prevenindo contraturas e deformidades (Jerre et al, 2007; 

Gosselink et al, 2008). 

Perme e Chandrashekar (2009) acreditam que a mobilidade precoce pode ter 

resultados positivos, como minimizar as complicações do repouso no leito, promover a 
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melhora da função para os pacientes, reduzir o tempo de internação e melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes internados. 

Profissionais da fisioterapia têm sido considerados parte da equipe 

interdisciplinar que oferecem atendimento para pacientes críticos, porém, são poucos os 

estudos sobre a eficácia da fisioterapia nesta área a fim de elucidar a efetividade do 

tratamento proposto por esse profissional (Perme e Chandrashekar, 2009). 

Em razão disso e devido à escassez de estudos a respeito do assunto o objetivo 

desse trabalho foi em realizar uma revisão literária sobre a fisioterapia motora em 

adultos internados nos centros de terapia intensiva. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão de literatura nas bases de 

dados eletrônicas: Medline, Bireme, Lilacs e Scielo, compreendendo o período de 

janeiro de 2000 a agosto de 2011. Os descritores utilizados foram: mobilização, unidade 

de terapia intensiva, fisioterapia e mobilização precoce e em inglês foram: mobilization, 

intensive care unit, physiotherapy, early mobilization. 

Dos 30 artigos encontrados apenas 10 foram relevantes para a pesquisa. Foram 

excluídos 20 artigos, deles 4 de revisão e 2 estudos de caso. 

Um resumo dos artigos para posterior discussão pode ser encontrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Resumo dos estudos 

Autor/a
no 

Tipo de 
estudo 

Amostra Tipo de 
intervenção 

Variáveis 
avaliadas 

Resultados  

Mundy 
(2003) 

ECR 458 pacientes 
n= 227 (GI) e 
n= 231 (GC). 

MP  Tempo de 
internação 
menor no GI 
do que no GC. 

Zanotti 
(2003) 

Randomizado 
Controlado 

24 pacientes 
restritos ao 
leito com 
IResC n= 12 
(GI: MOB. e 
EE) e n= 12 
(GC e apenas 
MOB.) 

Mobilização, 
estimulação 
elétrica. 

FM, FR, FC, 
tempo de 
transferência 
do leito para a 
poltrona. 

Melhora da 
FM e 
diminuição do 
número de 
dias para 
transferência. 

Chang 
(2004) 

Amostra 
consecutiva 

15 pacientes 
internados em 
VM por mais 
de 5 dias. 

Ortostatismo 
passivo (com 
uso da prancha 
ortostática). 

VentM, VC, 
FR, PaO2, 
PaCO2. 

Aumento do 
VC, VM e FR. 

Chiang 
(2006) 

Controlado  
Randomizado 
 

39 pacientes. 
GI: n= 17 e 
GC:  n=15 em 
VM por mais 
de 14 dias. 

Exercícios 
para MMSS e 
MMII, 
deambulação e 
exercícios para 
os músculos 
respiratórios. 

Força 
muscular 
respiratória e 
dos membros. 

Melhora da 
força muscular 
respiratória e 
de MMSS e 
MMII. 

Velar e 
Junior 
(2008) 

 7 pacientes 
vitimas de 
AVE sem 
sedação por no 
mínimo 48 
horas. 

Ortostatismo 
passivo. 

Nível de 
consciência 
pela escala de 
glasgow. 

Aumento da 
pontuação na 
escala de 
glasgow. 
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Morris 
(2008) 

Coorte 
Prospectivo 

Pacientes com 
insuficiência 
respiratória. 
n= 165 (grupo 
intervenção) 
n= 165 (grupo 
controle) 

MP, 
cinesioterapia 
ativo-assistido 
e ativo, 
sedestação no 
leito, 
transferência 
para beira do 
leito, 
exercícios em 
pé e 
deambulação. 

Tempo de 
permanência 
na UTI e 
hospital, 
tempo de saída 
do leito. 

Diminuição no 
tempo de 
tempo de 
permanência 
na UTI e 
hospital no GI. 

Junior 
(2009) 

ECR 36 pacientes 
submetidos à 
cirurgia 
abdominal. 

Propriocepção 
diafragmática, 
padrões 
ventilatórios, 
tosse assistida 
e deambulação 
precoce. 

CVF,VEF1, 
índice de 
tiffeneau, 
PImax e 
PEmax. 

Diminuição do 
tempo de 
permanência 
na sala de 
recuperação 
pós-anestésica. 

Soares 
(2010) 

Longitudinal, 
restrospectivo 

91 pacientes 
internados na 
UTI em VM 

Sedestação 
com MMII 
pendentes, 
sedestação na 
poltrona, 
marcha 
estacionária e 
deambulação 

Idade, sexo, 
diagnóstico de 
admissão, 
tempo de 
internação, 
reintubação e 
mortalidade na 
UTI 

Pacientes 
retirados do 
leito 
permaneceram 
menos tempo 
na UTI. 

Tavares 
(2010) 

Transversal 
prospectivo 

42 pacientes 
internados na 
UTI. 

MP na UTI. Tempo de 
permanência 
na UTI, 
mortalidade, 
efeitos 
adversos da 
mobilização. 

Pacientes que 
deambularam 
permaneceram 
menos tempo 
na UTI. 

Santos 
(2010) 

Ensaio clínico 
Prospectivo 
Controlado 
Randomizado. 

Pacientes em 
VM, GI: MP 9 
e GC 
(fisioterapia 
convencional 
= 9) 

MP Tempo de 
desmame da 
VM e 
permanência 
na UTI. 

Não foi 
encontrada 
diferença entre 
os dois grupos 
em ralação ao 
tempo de VM 
e permanência 
na UTI. 

Legenda: ECR: ensaio clínico randomizado; ECCR: ensaio clínico controlado e randomizado; GI: grupo 
intervenção; GC: grupo controle; IRespA: insuficiência respiratória aguda; MP: mobilização precoce; 
IResC: insuficiência respiratória crônica; EE: estimulação elétrica; MOB: mobilização; VC: volume 
corrente; VM: volume minuto; VentM: ventilação minuto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados 10 artigos relevantes à pesquisa (Tabela 1). 

Mundy et al (2003), realizaram um estudo com 458 pacientes com pneumonia 

adquirida na comunidade (PAC) internados em unidades médicas em geral e divididos 

em dois grupos: grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC). Com o objetivo de 

observar se a mobilização precoce (MP) em adultos hospitalizados com PAC reduz o 

tempo de internação hospitalar. A mobilização precoce foi definida como ficar fora do 

leito ou deambular por pelo menos 20 minutos durante as primeiras 24 horas de 

internação. O tempo de internação do GI foi menor do que o tempo do GC. A conclusão 

do estudo foi que a MP pode reduzir o tempo de internação hospitalar assim como os 

custos hospitalares em pacientes com PAC. 

Zanotti et al (2003) em um estudo que comparou os efeitos da mobilização de 

membros ativos com ou sem estimulação elétrica em 24 pacientes restritos ao leito em 

VM devido a uma insuficiência respiratória crônica por doença pulmonar crônica 

hipercápnica. Avaliaram a resposta dessa mobilização sobre a força muscular (FM), a 

frequência respiratória (FR) e a cardíaca (FC), a saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

e o tempo necessário para a transferência do leito para a poltrona. Os pacientes foram 

divididos em dois grupos: GI (mobilização + estimulação elétrica) e GC (apenas 

mobilização). O protocolo foi realizado durante 5 dias na semana por 4 semanas 

consecutivas, começando com o tempo máximo tolerado pelo paciente e aumentando 

gradualmente até 30 minutos. Encontraram resultados melhores no grupo GI em 

comparação com o GC com melhora significativa na FM e redução no número de dias 

necessários para a transferência do leito para a poltrona nessa amostra de pacientes. 

Chang et al (2004), investigaram o efeito do ortostatismo com a ajuda da 

prancha ortostática em parâmetros ventilatórios e gases arteriais em 15 pacientes 
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internados na UTI e submetidos a VM por mais de 5 dias. Observaram que na posição 

ortostática durante 5 minutos houve aumento significativo no volume corrente, volume 

minuto e FR. Essas mudanças foram mantidas durante a intervenção e imediatamente 

após a inclinação. Concluíram que apesar do resultado positivo desse estudo, mais 

pesquisas são necessárias para determinar os efeitos a longo prazo da inclinação 

progressiva na prevenção de complicações pulmonares nessa população. 

Chiang et al (2006) estudaram 39 pacientes que necessitavam de VM por mais 

de 14 dias.Verificaram os efeitos de exercícios realizado 5 vezes por semana durante 6 

semanas. O programa incluía treino de resistência para membros inferiores (MMII) e 

membros superiores (MMSS) utilizando pesos, atividade funcional, deambulação e 

exercícios para os músculos respiratórios. Houve melhora da FM nos membros, na 

musculatura respiratória e na atividade funcional do GI, enquanto o GC que não foi 

visto pelo fisioterapeuta foi perdendo a funcionalidade tornando-se mais fracos ao longo 

do estudo. Os autores sugerem que novas pesquisas sejam realizadas com maior número 

de pacientes em VM. 

Velar e Junior (2008) estudaram 7 pacientes vítimas de acidente vascular 

encefálico internados na UTI sem sedação por no mínimo 48 horas. Verificaram se o 

nível de consciência avaliado através da escala de Glasgow pode ser influenciado pela 

postura ortostática. Observaram que a pontuação da escala aumentou no primeiro 

minuto de ortostatismo e permaneceu durante todo o período de permanência nessa 

posição. Porém, uma limitação encontrada neste estudo foi o número reduzido de 

pacientes devido ao controle de drogas sedativas e os mesmos não foram avaliados após 

a intervenção, não sendo possível afirmar por quanto tempo permaneceu a mudança na 

escala de Glasgow. 
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Morris et al (2008), realizaram um estudo com 330 pacientes internados na UTI 

submetidos a VM divididos em dois grupos: GI e GC. Foram incluídos no estudo 

pacientes com 48 horas de intubação e 72 horas de admissão na UTI. O protocolo 

continha 4 níveis de atividades terapêuticas. Pacientes inconscientes recebiam apenas 

mobilização passiva, realizada 3 vezes ao dia nos MMSS e MMII, 5 repetições em cada 

articulação. A fisioterapia era iniciada quando o paciente tivesse capacidade de interagir 

com o fisioterapeuta e responder corretamente aos seguintes comandos: abra e feche os 

olhos, olhe para mim, abra a boca e coloque a língua para fora, movimente a cabeça e 

levante as sobrancelhas quando eu tiver contado até 5. Os pacientes tinham que 

responder corretamente 3 dos 5 comandos para realizarem a fisioterapia. O avanço para 

o próximo nível foi baseada na força dos membros durante um esforço. Com a evolução 

dos pacientes, outras atividades foram focadas como: atividades funcionais 

(transferência para a beira do leito, poltrona, vaso sanitário); atividades de equilíbrio 

sentado; exercícios em pé e deambulação. Pacientes inconscientes do GC recebiam 

mobilização diariamente e mudança de decúbito a cada 2 horas. Os pacientes do GI 

saíram do leito com 5 dias e os pacientes do GC com 11,3 dias de internação. O tempo 

de permanência na UTI do GC foi de 6,9 dias enquanto que no GI foi de 5,5 dias. O 

tempo de permanência hospitalar foi de 11,2 vs 14,5 dias para o GC. O estudo mostrou 

que a fisioterapia é viável, não aumenta os custos e está associada com a diminuição do 

tempo de internação hospitalar e na UTI. 

Júnior et al (2009), avaliaram o efeito do atendimento fisioterapêutico imediato 

na sala de recuperação pós-anestésica em 36 pacientes submetidos a cirurgia abdominal. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos: pacientes que receberam atendimento 

fisioterapêutico e posteriormente nas enfermarias (G1) e pacientes que receberam 

fisioterapia somente nas enfermarias (G2). Em relação a FM respiratória, foi observado 
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uma diminuição na PEmax no pós-operatório quando comparado os dois grupos. O 

tempo de permanência na SRPA foi menor no G1 em relação ao G2. A fisioterapia 

realizada no pós-operatório imediato reduziu a perda da função pulmonar, da FM 

ventilatória e do tempo de internação na sala de recuperação. 

Soares et al (2010), em um estudo longitudinal e retrospectivo com 91 pacientes 

internados na UTI e submetidos a VM, relataram a frequência da retirada do leito desses 

pacientes e se essa retirada do leito havia repercussão na mortalidade e no tempo de 

permanência na UTI. A intervenção incluía sedestação no leito com MMII pendentes, 

sedestação na poltrona, marcha estacionária e deambulação. A análise foi realizada 

considerando a retirada ou não dos pacientes do leito. Foi observado que os pacientes 

que saiam do leito permaneceram menos tempo na UTI quando comparados aos 

pacientes que não foram retirados do leito. O estudo teve como limitação obter 

informações importantes e a impossibilidade de comparação com o GC por se tratar de 

um estudo retrospectivo em que envolvia a coleta de dados através de prontuários. 

Tavares et al (2010), realizaram um estudo com 42 pacientes internados na UTI 

que foram submetidos a um protocolo de MP. O objetivo era observar se havia a 

ocorrência de alterações hemodinâmicas e respiratórias com a aplicação desse protocolo 

Observou-se que não houve alterações da FC, pressão arterial, FR e SpO2 e que os 

pacientes que deambularam permaneceram menos tempo na UTI quando comparados 

aos que realizaram cinesioterapia passiva. 

Santos et al (2010), avaliaram a influência da mobilização precoce no tempo de 

VM e na permanência na UTI em 262 pacientes, que foram divididos em dois grupos: 

um de fisioterapia convencional e o outro de mobilização precoce. Não foi encontrada 

diferenças em relação ao tempo de VM e de permanência na UTI, porém foi observado 
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um aumento da força muscular periférica e sua associação com a diminuição no tempo 

de sedação dos pacientes. 
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CONCLUSÃO 

Apesar de poucos estudos referentes ao tema proposto, nota-se a importância da 

fisioterapia motora precoce em pacientes internados no ambiente hospitalar e nas UTIs 

para prevenção de efeitos adversos da imobilização prolongada no leito. 

 

 



12 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ali NA, O’Brien JM Jr, Hoffman SP et al. Acquired weakness, handgrip strength, 

and mortality in critically ill patients. Am J Respir Crit Care. 2008; 178 (3): 261-8. 

 

Allen C, Glasziou P, Mar CD et al. Bed rest: a potentially harmful treatment 

needing more careful evaluation. Lancet, 1999; 354 (9186): 1229-33. 

  

Chang AT, Boots RJ, Hodges PW et al. Standing with the assistance of a tilt table 

improves minute ventilation in chronic critically ill patients. Arch Phys Med 

Rehabil, 2004; 85: 1972-76. 

 

Chiang LL, Wang LY, Wu HD et al. Effects of physical training on functional status 

in patients with prolonged mechanical ventilation. Phys Ther, 2006; 86 (9): 1271-81. 

 

Dittmer DK, Teasell R. Complications of immobilization and bed rest. Part 1: 

Musculoskeletal and cardiovascular complications. Can Fam Physician, 1993; 39: 

1428-1437. 

 

Gosselink R, Bott J, Johnson M et al. Physiotherapy for adult patients with critical 

illness: recommendations of the European Respiratory Society and European 

Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill 

Patients. Int Care Med, 2008; 34 (7): 1188-99. 

 



13 

 

Jerre G, Beraldo MA, Silva TJ et al. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. 

Fisioterapia no Paciente sob Ventilação Mecânica. RBTI, 2007: 19: 3: 399 – 407. 

 

Júnior LAF, Carvalho AT, Ferreira TS et al. Atendimento fisioterapêutico no pós-

operatório imediato de pacientes submetidos à cirurgia abdominal. J Bras de 

Pneumol, 2009; 35 (5): 455-9. 

 

Morris PE, Goad A, Thompson C. Early intensive care unit mobility therapy in the 

treatment of acute respiratory failure. Crit Care Med, 2008; 36 (8) 

 

Mundy LM, Leet TL, Darst K et al. Early mobilization of patients hospitalized with 

community – acquired pneumonia. Chest, 2003; 124; 883-9. 

 

Nava S, Piaggi G, De Mattia E et al. Muscle retraining in the ICU patients. Minerva 

Anestesiol, 2002; 68: 341-5. 

 

Perme C and Chandrashekar R. Early Mobility and Walking Program for Patients in 

Intensive Care Units: Creating a Standard of Care. Am J Crit Care, 2009; 18: 212-

21. 

 

Santos TBL, Albuquerque CG, Ramos FF et al. A influencia da mobilização precoce 

no tempo de ventilação mecânica em pacientes críticos. Rev Bras Fisiot, 2010; 14 

(Supl 1): 484. 

 

 



14 

 

Silva AP, Maynard K, Cruz MR. Efeitos da fisioterapia motora em pacientes 

críticos: revisão de literatura. RBTI, 2010; 22 (1): 85-91. 

 

Soares TR, Avena KM, Olivieri FM et al. Retirada do leito após a descontinuação da 

ventilação mecânica: há repercussão na mortalidade e no tempo de permanência 

na unidade de terapia intensiva? RBTI, 2010; 22 (1): 27-32. 

 

Tavares DA, Avena KM, Freitas LES et al. Efeitos adversos da mobilização precoce 

na Unidade de Terapia Intensiva. Rev Bras Fisiot, 2010; 14 (Supl 1): 471 

 

Velar CM, Junior GF. Ortostatismo passivo em pacientes comatosos na UTI – Um 

estudo preliminar. Rev Neurocienc, 2008; 16 (1): 16-19. 

 

Zanotti E, Felicetti G, Maini M et al. Pheripheral muscle strength training in bed-

bound patients with COPD receiving mechanical ventilation: Effect of electrical 

stimulation. Chest, 2003; 124; 292-6. 

 

Wilkeman C, Higgins PA, Chen YJ. Activity in the chronically critically ill. Dimens 

Crit Care Nurs, 2005; 24 (6): 281-90. 

 

 


