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MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA  

 

EARLY MOBILIZATION IN INTENSIVE CARE PATIENTS 

 

Estefanny Santos Gomes1 Giulliano Gardenghi2 

 

RESUMO 

Introdução: O paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode ter deficiências 

motoras graves. A mobilização precoce e o posicionamento adequado no leito podem 

significar oportunidade única de interação do paciente com o meio ambiente, devendo ser 

considerados como fontes de estimulação sensório-motora e meio de prevenção de 

complicações secundárias à imobilização. Objetivo: Descrever os benefícios da mobilização 

precoce em pacientes críticos na UTI. Métodos: Revisão de literatura sobre os benefícios da 

mobilização precoce em pacientes críticos na UTI, utilizando bases de dados: MEDLINE, 

LILACS, SCIELO, PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO. Resultados/Conclusão: O uso da 

mobilização precoce em pacientes críticos no ambiente de UTI foi relacionada a melhora na 

capacidade funcional respiratória, diminuição no tempo de desmame da VM, redução do 

tempo de internação hospitalar e melhora na capacidade de realização das atividades de vida 

diária. 

 

Descritores: Mobilização Precoce; Unidade de Terapia Intensiva; Fisioterapia. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Critical ICU patients may have severe motor impairments. Early mobilization 

and adequate bed positioning may represent a unique opportunity for patient interaction with 

the environment and should be considered as sources of sensory-motor stimulation and a 

means of preventing complications secondary to immobilization. Objective: To describe the 

benefits of early mobilization in critically ill patients in the ICU. Methods: Literature review 

on the benefits of early mobilization in critical patients in the intensive care unit, using 

databases: MEDLINE, LILACS, SCIELO, PUBMED and ACADEMIC GOOGLE. 

Results/conclusion: The use of early mobilization in critically ill patients in the ICU 

environment was related to improvement in respiratory functional capacity, decreased 

weaning time of MV, reduced hospital stay and improved ability to perform daily life 

activities. 

 

Keywords: Early Mobilization; Intensive care unit; Physiotherapy.
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IInnttrroodduuççããoo  

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local de atendimento de pacientes graves 

ou de risco, que se encontram em seus limites fisiológicos e necessitam de cuidados 

específicos, equipamentos para manutenção e monitorização dos sinais vitais, além de 

assistência multidisciplinar1. 

O foco tradicional e histórico da terapia intensiva tem sido na redução da mortalidade 

a curto prazo, porém os sobreviventes apresentam significativa mortalidade a médio e longo 

prazos, além de experimentarem uma série de morbidades físicas, disfunção cognitiva, 

depressão e confusão mental após a alta da UTI. Além disso, a evolução pós-alta destes 

pacientes cursa com frequentes reinternações hospitalares e com o uso de muitos recursos de 

saúde, bem como um consumo elevado de recursos financeiros relacionados à saúde2. 

As UTI’s têm como foco principal o suporte da vida e o tratamento de indivíduos 

doentes com instabilidade clínica. Associados à causa de internação, outros fatores podem 

colaborar para a piora do quadro do paciente. O tempo de ventilação mecânica e o uso de 

medicamentos, como corticoides e neurobloqueadores, levam a quadros de fraqueza muscular 

generalizada (incluindo-se o diafragma). Consequentemente, a capacidade física e a qualidade 

de vida dos pacientes ficam comprometidas, sendo que essas alterações podem durar alguns 

anos após a alta hospitalar3. 

O sistema musculoesquelético é projetado para se manter em movimento, portanto são 

necessários apenas sete dias de repouso no leito para reduzir a força muscular em 30%, com 

uma perda adicional de 20% da força restante a cada semana, resultando em alterações do 

sistema ósseo, articular e muscular, levando a complicações como contratura articular, 

hipotrofia, atrofia muscular e osteoporose. O desenvolvimento de fraqueza generalizada 

relacionada ao paciente crítico é uma complicação significante e comum em muitos 

indivíduos admitidos em uma UTI4. 

Cerca de 30% a 60%, dos pacientes internados na UTI, desenvolve fraqueza 

generalizada relacionada ao imobilismo. Componente essencial dos cuidados críticos, o 

treinamento físico na UTI é uma extensão da reabilitação, uma vez que os exercícios, além 

dos benefícios físicos, também, ajudam no fator psicológico, reduzem o estresse oxidativo e 

inflamação, pois, promovem o aumento da produção de citocinas anti-inflamatórias5. 

Na UTI é comum os pacientes permanecerem restritos ao leito, acarretando 

inatividade, imobilidade e disfunção severa do sistema osteomioarticular. Essas alterações 

atuam como fatores predisponentes para polineuropatia e/ou miopatia do doente crítico, 
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acarretando aumento de duas a cinco vezes no tempo de permanência da ventilação mecânica 

e no desmame ventilatório6. 

A imobilidade surge com maior significância nos músculos respiratórios pelo fato de o 

ventilador mecânico assumir uma proporção maior do trabalho respiratório, reduzindo o 

trabalho exercido pela ventilação espontânea. Isso resulta na ausência completa ou parcial da 

ativação neural e da mecânica muscular, reduzindo, assim, a capacidade que o diafragma tem 

de gerar força7. 

Atualmente, a mobilização precoce do paciente é aceita como um método de diminuir 

os efeitos da imobilidade prolongada e do tempo de internação hospitalar. 

O objetivo deste estudo foi descrever os benefícios da mobilização precoce em 

pacientes críticos na UTI. 

 

Metodologia  

 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura através de um levantamento 

bibliográfico onde foi utilizado como fonte de pesquisa o acervo de dados do US National 

Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A pesquisa 

na literatura foi realizada por meio das bases eletrônicas de dados Medline, Lilacs e Scielo, 

entre o período de 2006-2019, utilizando as palavras-chave: “mobilização precoce”, “unidade 

de terapia intensiva” (UTI), “early mobilization”, “intensive care unit (ICU)”, 

“physiotherapy”. Foram selecionados os artigos em língua portuguesa e inglesa de interesse 

para o estudo, ou seja, aqueles que faziam referência em seus dados, aspectos fisiológicos, 

técnicas relacionados ao uso da mobilização precoce. Exclusão: estudos em pediatria.  

 

 

Resultados 

 

Na   pesquisa   eletrônica   inicial   foram   selecionados   42   artigos, dentre esses 

excluídos 11 artigos,  sendo apenas  31 artigos escolhidos. Nos estudos incluídos nessa 

revisão, observou que a mobilização   precoce   é   uma   técnica   eficaz   e   segura   em   

pacientes   críticos internados na UTI, de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultados da busca de artigos relacionados a mobilização precoce em pacientes 

críticos na UTI. 

 

Autor Objetivo Grupo Estudado Conclusão 

Santos et al. 

2015 

Identificar a relação de 

relevância dos 

procedimentos de 

Mobilização Precoce 

realizados por 

fisioterapeutas na UTI para 

o tempo de internação 

desses pacientes. 

Prontuários de 756 

pacientes que 

estiveram internados 

em um período de 

dois anos na UTI de 

um hospital em Santa 

Catarina. 

Os procedimentos do 

checklist 

relacionados à 

mobilidade precoce 

representam 25% do 

tempo de internação 

do paciente na UTI. 

Neto e Sousa, 

2014 

Identificar através da 

literatura, como a 

mobilização precoce auxilia 

no desmame ventilatório 

para que esse seja rápido e 

eficaz. 

Artigos publicados 

nas bases de dados 

Medline e Lilacs, 

bibliotecas virtuais 

como Pubmed, 

Scielo entre o 

período de 2001 a 

2013 

A mobilização 

precoce é um 

procedimento seguro 

e viável, e importante 

na prevenção da 

fraqueza muscular 

generalizada, 

reduzindo o tempo na 

VM, existindo 

evidências de que a 

rotinas terapêuticas 

que aumentam a 

atividade muscular 

auxiliam na 

recuperação do 

paciente sob VM. 

 

Silva e 

Pacheco, 2017 

Revisar 

sistematicamente os efeitos 

da mobilização precoce 

com o uso do 

cicloergômetro em 

pacientes críticos. 

Artigos publicados 

nas bases de dados 

Medline e Lilacs, 

bibliotecas virtuais 

como Pubmed, 

Scielo  nos últimos 

15 anos.  

O 

cicloergômetro 

demostrou ser um 

método seguro e 

viável para pacientes 

críticos 

com melhoras 

significativas na 

capacidade funcional 

e força muscular 

periférica, 

força muscular 

respiratória, 
reduzindo a sensação 

de dispneia e fadiga. 
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Brito et al., 

2015 

Descrever os benefícios que 

a mobilização precoce 

proporciona a pacientes 

adultos submetidos à 

ventilação mecânica (VM) 

na unidade de terapia 

intensiva (UTI). 

Foram encontrados 

39 artigos e, após 

aplicação dos 

critérios de inclusão 

e exclusão, foram 

selecionados 13. 

A finalidade da 

mobilização precoce 

em pacientes em VM 

é tornar mínima a 

perda de mobilidade 

e elevar ao máximo a 

independência 

funcional. Pode 

antecipar a 

recuperação, reduzir 

a incidência de 

complicações 

pulmonares, diminuir 

o tempo da 

ventilação mecânica 

e o tempo de 

internação hospitalar. 

 

Reis et al., 

2018 

 Analisar e descrever as 

economias de escala 

provenientes do serviço de 

fisioterapia baseado em 

mobilização precoce nas 

UTI, assim como citar as 

melhorias nos indicadores 

de qualidade. 

Artigos publicados 

nas bases de dados 

Medline e Lilacs, 

bibliotecas virtuais 

como Pubmed, 

Scielo entre o 

período de 2000 a 

2014 

 Considera-se que a 

fisioterapia é 

indissociável nas 

UTI e, quando 

realizada de maneira 

eficaz por meio da 

mobilização de 

pacientes, reduz os 

custos hospitalares e 

contribui para a 

redução do tempo de 

permanência, 

gerando maior oferta 

de leitos vagos para a 

população e 

reduzindo os efeitos 

deletérios da 

imobilidade 

prolongada. 

Silva e 

Oliveira, 2015 

Investigar os efeitos da 

mobilização precoce em 

pacientes críticos internados 

em UTI, identificando 

quais as técnicas de 

mobilização precoce mais 

utilizadas pelos 

fisioterapeutas 

39 artigos sendo 4 

ensaios clínicos 

As técnicas 

executadas pelos 

fisioterapeutas 

trouxeram benefícios 

aos participantes dos 

ensaios, como 

aumento de força 

muscular periférica, 

menor número de 
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dias de  internação e 

melhor 

funcionalidade pós-

alta.  

Feliciano et al, 

2012 

Avaliar a eficácia de um 

protocolo de mobilização 

precoce no tempo de estadia 

na unidade 

de terapia intensiva (UTI). 

Trata-se de um 

ensaio clínico, 

controlado 

e randomizado 

realizado em 431 

pacientes de ambos 

os gêneros, em VM. 

Os pacientes foram 

divididos em: 

grupo controle 

(n=14), que 

realizaram a 

fisioterapia do setor e 

o grupo mobilização 

(n=14) que 

receberam 

um protocolo 

sistemático de 

mobilização precoce. 

A força muscular 

periférica foi 

avaliada através do 

Medical 

Research Council 

(MRC) e a força 

muscular respiratória 

através da Pimáx e 

Pemáx, mensuradas 

através do 

manovacuômetro 

com uma válvula 

unidirecional. 

Para a população 

estudada de pacientes 

críticos, 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. 

 

Costa Júnior et 

al., 2015 

 Avaliar a influência da 

mobilização precoce na 

Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), como 

forma de exercício físico 

funcional, sobre a 

deambulação de pacientes 
em pós-operatório de 

cirurgia de revascularização 

do miocárdio. 

  

Estudo experimental 

com 12 pacientes, 

desenvolvido em 

duas etapas: a 

primeira etapa, na 

UTI, onde se 

desenvolveu um 
Protocolo de 

Mobilização com 

Cicloergômetro, 

ocorreu de forma 

semi-assistida, com 

duração de 15 

minutos em cada 

A distância 

deambulada teve um 

aumento de acordo 

com a evolução 

diária do paciente. 

Não houve uma 

diferença estatística 
significativa, quanto 

qual o turno em que 

foi percorrida uma 

distância maior. A 

mobilização precoce 

no leito da UTI, 

através do 
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turno(manhã e tarde), 

em cinco séries de 

forma intervalada (3 

minutos de exercício 

com 1 minuto de 

descanso).; e a 

segunda etapa, na 

enfermaria cirúrgica, 

onde foi monitorada 

a deambulação por 

quantificação de 

passos e distância 

percorrida, durante 

três dias 

consecutivos. 

cicloergômetro, 

altera a deambulação 

espontânea do 

paciente no pós-

operatório, podendo 

ser considerada, 

dessa forma, uma 

influência positiva na 

recuperação 

funcional. 

Fontela et al., 

2018 

Avaliar o conhecimento 

dos profissionais da equipe 

multiprofissional 

sobre mobilização precoce 

em 

pacientes graves adultos, e 

identificar 

atitudes e barreiras 

percebidas para sua 

realização. 

Estudo transversal 

realizado 

com médicos, 

profissionais de 

enfermagem 

e fisioterapeutas de 

seis UTI de dois 

hospitais de 

ensino no segundo 

semestre de 2016.  

Responderam o 

questionário 

98 de 514 

profissionais (taxa 

de resposta de 19%). 

Os profissionais 

conhecem 

os benefícios da 

mobilização precoce 

e reconhecem 

atitudes que tornam 

favorável sua 

realização. 

Entretanto, 

aplicar a mobilização 

precoce foi percebida 

como desafiador, 

principalmente 

pela 

indisponibilidade de 

profissionais 

e tempo para a 

mobilização precoce, 

sedação, 

delirium, risco de 

autolesão 

musculoesquelética 

e excesso de estresse 

no trabalho. 

 

Matos et al., 

2016 

Realizar um levantamento 

das práticas relacionadas à 

mobilização dos pacientes 

internados em uma UTI 
geral, comparando-os por 

tipo de intervenção (clínica 

ou cirúrgica). 

 Trata-se de análise 

retrospectiva de 

prontuários de 

pacientes internados 
na UTI  do Hospital 

Ministro Costa 

Cavalcanti, na cidade 

de Foz do Iguaçu 

(PR). 

Foram incluídos na 

pesquisa 105 

Foi observada 

diferença estatística 

em relação ao tempo 

decorrido para sentar 
fora do leito, 

transcorrendo 3±4 

dias para os clínicos 

e 3,1±4,5 para os 

cirúrgicos (p=0,02). 

Não foram 

observadas 
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participantes, sendo 

44 (41,9%) pacientes 

cirúrgicos, 61 

(58,1%) do gênero 

masculino, com 

média de 61,1 anos 

(±18,5) para 

pacientes clínicos e 

60,4 (±14,9) para 

cirúrgicos. 

 

 

 

 

diferenças entre 

pacientes clínicos e 

cirúrgicos na 

realização dos 

exercícios ativos. 

 

Conceição et 

al., 2016 

Verificar os critérios de 

segurança mais utilizados 

para iniciar a mobilização 

precoce em pacientes sob 

ventilação mecânica 

internados em UTI. 

Os artigos foram 

pesquisados nas 

bases de dados 

PubMed, PEDro, 

LILACS, Cochrane e 

CINAHL, tendo sido 

incluídos ensaios 

clínicos rando-

mizados e 

controlados, ensaios 

clínicos quase 

randomizados, 

coortes, estudos 

comparativos com ou 

sem controles si-

multâneos, séries de 

casos com dez ou 

mais casos 

consecutivos, e 

estudos descritivos. 

O critério de 

segurança 

cardiovascular 

apresentou o maior 

número de variáveis 

identificadas. No 

entanto, o critério de 

segurança 

respiratório 

apresentou maior 

concordância. Houve 

maior divergência 

entre os autores em 

relação aos critérios 

neurológicos. 

Silva et al., 

2017 

Realizar uma revisão 

sistemática da literatura no 

intuito de formular um 

protocolo de mobilização 

precoce para direcionar os 

fisioterapeutas que prestam 

atendimento em uma UTI 

Adulto da Baixada Santista, 

além de incentivar a 
abordagem e 

evolução das condutas de 

forma homogênea entre os 

profissionais. 

Revisão literária 

sistemática com 

levantamento 

bibliográfico nas 

bases de dados 

Pubmed, Medline, 

Lilacs e Scielo. 

Foram utilizados 

como critério de 
inclusão os artigos 

publicados de 2006 a 

2016, artigos em 

inglês e português, 

Mobilização precoce 

é um procedimento 

viável e seguro, onde 

a utilização de 

protocolos dentro das 

UTI's são 

extremamente 

benéficos para os 

pacientes que se 
encontram 

hospitalizados, tendo 

em vista 

as melhorias e a 

manutenção da 

capacidade 

funcional, motora e 
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respiratória.  

 

 

 

Discussão 

 

O avanço na medicina intensiva e, consequentemente, a melhora na sobrevida após 

uma doença crítica levaram os médicos a descobrir as deficiências funcionais significativas 

que muitos desses pacientes sobreviventes sofrem. Isso levou a mais pesquisas focadas em 

melhorar os resultados a longo prazo para os sobreviventes críticos da doença e sua 

recuperação funcional11.  

O repouso absoluto foi, por muito tempo, eleito pelos médicos como a melhor forma 

de tratar o paciente que se encontra em estado crítico, pois se pensava que este não resistiria a 

qualquer tipo de atividade física naquele estado, e este repouso ocasionaria benefícios clínicos 

para o mesmo1. Acreditava-se que era benéfico para a estabilização clínica do paciente. Com 

isso, o descondicionamento físico, a fraqueza muscular, a dispneia, a depressão, a ansiedade e 

a redução da percepção da qualidade de vida, são complicações adquiridas, precocemente, por 

essa prática, acarretando piora do paciente e, ao mesmo tempo, contribuindo para um tempo 

mais longo de desmame, internação, risco de infecções e morbimortalidade5. 

Desde a década de 1940, foram percebidos os efeitos nocivos do repouso no leito e os 

benefícios da mobilização precoce que acabaram por serem bem reconhecidos em pacientes 

hospitalizados8.  

As complicações cardiorespiratórias são as mais prejudiciais e se apresentam na forma 

de atelectasia, hipoxemia, embolia pulmonar e pneumonia, causando aumento do tempo de 

internação e a mortalidade. O repouso gera fraqueza e hipotrofia muscular esquelética 

(inclusive na musculatura ventilatória), na capacidade funcional, na recuperação de doenças 

críticas, no tempo de internação, entre outros que podem repercutir anos após a alta 

hospitalar9. 

O repouso prolongado associado ao doente crítico leva à diminuição da síntese de 

proteína muscular, aumento da urina, excreção de nitrogênio (catabolismo muscular) e 

diminuição da massa muscular, principalmente de membros inferiores12. 

No estudo de Matos et al. em uma UTI geral com protocolo de mobilização precoce 

não foram observadas diferenças na realização dos exercícios ativos quando comparados a 

pacientes clínicos e cirúrgicos. Apesar de os pacientes clínicos sentarem antes, isso não 
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impactou de forma significativa a mortalidade nem o tempo de hospitalização na UTI. As 

práticas diárias da UTI mostram tendência a retirar do leito mais precocemente os pacientes 

em VM e a mantê-los mais ativos13. 

Estudos recentes demonstram a importância de programas de mobilização precoce na 

UTI, pois produzem efeitos significativos nos desfechos clínicos e é considerada uma 

intervenção segura e viável após a estabilização cardiorrespiratória e neurológica do paciente 

crítico12. Utilizada por muitos fisioterapeutas, a mobilização precoce deve ser aplicada 

diariamente nos pacientes internados em UTI, tanto naqueles estáveis, que se encontram 

acamados e inconscientes (que estão em ventilação mecânica), quanto naqueles conscientes e 

que realizam a marcha independente14. 

As estratégias preventivas mais importantes incluem a limitação do uso de sedação 

profunda e o incentivo à mobilidade precoce em pacientes internados em UTI, juntamente 

com terapia física e ocupacional agressiva. Isso requer uma abordagem multidisciplinar para o 

melhor resultado e gerenciamento de sucesso15. 

Para fornecer um manejo ideal do ventilador, os níveis mais leves de sedação, se 

houver, devem ser usados para que os pacientes possam se comunicar e se envolver em 

atividades. A sedação pesada causa imobilidade e debilitação. Além disso, um cérebro 

fortemente sedado pode sofrer problemas cognitivos ou de saúde mental mais tarde. A 

analgesia, baseada no conceito de que a dor geralmente causa agitação, pode ser usada para 

tratar a dor e o desconforto antes de sedativos ou hipnóticos serem administrados, diminuindo 

a necessidade de benzodiazepínicos16. 

De acordo com Tufanin e Fleury a mobilização precoce é um recurso utilizado para 

proteger as estruturas danificadas de um determinado segmento, auxiliando no aumento e 

manutenção de força muscular e função física incluindo atividades fisioterapêuticas 

progressivas como exercícios de modalidade no leito, deitado ou sentado a beira leito, 

ortostatismo, transferência e deambulação17. 

A literatura atual aponta para os benefícios da reabilitação precoce para pacientes 

críticos. Os programas de reabilitação precoce apresentados na literatura são baseados na 

pratica e na rotina das instituições, que de maneira geral, incluem mobilizações respeitando as 

condições e capacidades individuais dos pacientes, incluindo exercícios progressivos de 

transferências de decúbito no leito, transferências para posturas antigravitacionais no leito, 

transferências para fora do leito (poltrona ou ortostatismo), exercícios de treino de equilíbrio 

em ortostatismo e atividades pré-marcha (deslocamento lateral do centro de gravidade, 

marcha estacionaria) até alcançar a deambulação18. 
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Para Barrozo e Carvalho os exercícios terapêuticos demonstram benefícios 

principalmente se iniciados precocemente, compondo uma variedade de abordagens8. No 

estudo proposto por Sanders et al. foi demonstrado uma comparação entre mobilização 

precoce na UTI com cuidados comuns, composta por grupo controle e grupo protocolo, e 

observou que os pacientes que receberam mais sessões de fisioterapia tiveram menor tempo 

de internação hospitalar10. 

Fan et al. analisaram a perda de força muscular em pacientes críticos submetidos ao 

imobilismo prolongado no leito e concluíram que a  fraqueza muscular adquirida na UTI 

(FMAUTI) é comumente vivenciada por pacientes críticos mantidos em repouso prolongado 

no leito devido, principalmente, ao desequilíbrio entre a síntese e a degradação de proteínas 

musculares, comuns durante o imobilismo. A mobilização precoce é considerada atualmente 

como uma ferramenta para minimizar essas perdas musculares e funcionais a curto, médio e 

longo prazo19. 

Puthucheary et al. observaram perda de massa muscular maior já na primeira semana 

de internação na UTI, fato esse que pode ser justificado pelo aumento da degradação proteica, 

observado já no primeiro dia de internação na UTI, em detrimento da síntese de proteínas 

musculares, que são diminuídas para níveis equivalentes ao estado saudável de jejum, 

mantendo o estado catabólico característico da fase crítica das doenças graves20. A fraqueza 

muscular adquirida na UTI é uma condição detectada clinicamente que se caracteriza por 

fraqueza difusa e simétrica, que envolve a musculatura dos membros e os músculos 

respiratórios1. 

Barrozo e Carvalho afirmam que, até algum tempo atrás, o paciente crítico recebia 

recomendações médicas para permanecer em total repouso, preservando seu gasto energético, 

a fim de evitar a fadiga ou até mesmo os mínimos esforços durante aquele período de 

recuperação intensiva. Entretanto, esses conceitos foram mudando e atualmente estudos 

demonstram que quanto menor o tempo de repouso prolongado do paciente, mais rápida é a 

sua recuperação8. 

Feliciano et al., afirmam que a mobilização precoce, nos pacientes que se encontram 

na UTI, tem sido apontada como uma intervenção para diminuir a fragilidade e 

descondicionamento físico associados com doença crítica, e que, associada ao posicionamento 

correto no leito, evita deficiências motoras graves e fraqueza dos músculos respiratórios e 

periféricos, além de proporcionar uma importante interação do paciente com o meio em que 

ele se encontra, trabalhando, consideravelmente, sua estimulação sensório-motora21. 
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No estudo de Conceição et al. foram feita uma análise dos dados, foi utilizada 

descrição narrativa para resumir as características e os resultados dos estudos obtidos, sendo 

os critérios de segurança categorizados nos seguintes subgrupos: cardiovasculares, 

respiratórios, neurológicos, ortopédicos e outros. Os critérios cardiovasculares foram os mais 

citados entre os estudos, com o maior número de variáveis. Em relação aos critérios 

respiratórios, as variáveis relacionadas com a ventilação mecânica obtiveram maior 

concordância entre os autores. Houve maior divergência entre os autores em relação aos 

critérios neurológicos, não havendo consenso principalmente em relação à avaliação do nível 

de consciência22. 

Tavares et al. realizaram estudo para descrever a ocorrência de alterações 

hemodinâmicas e respiratórias ocasionadas pela mobilização precoce de pacientes 

criticamente doentes na UTI. Foram estudados 42 pacientes, com média de idade de 65,7 ± 

13,6 anos, sendo 60% do gênero feminino. Durante e após os exercícios, não foram 

observadas alterações da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória 

e saturação periférica de oxigênio. Não houve nenhuma extubação acidental ou perda de 

acesso durante as mobilizações. Observou-se que os pacientes que deambularam 

permaneceram menos tempo na UTI quando comparados aos pacientes que realizaram 

cinesioterapia passiva. A mortalidade da amostra foi de 17%. Os autores concluíram que a 

mobilização precoce demonstrou-se como uma técnica confiável e que pode trazer benefícios 

potenciais para pacientes internados em UTI23. 

De acordo com Brito et al. a mobilização precoce e o posicionamento adequado no 

leito podem expressar um ensejo único de influência mútua do paciente com o ambiente, 

devendo ser considerados como fontes de estimulação sensório-motora e meios de cuidado 

referentes às complicações subsidiárias à imobilização. A finalidade da mobilização precoce 

em pacientes em VM é tornar mínima a perda de mobilidade, elevar ao máximo a 

independência funcional, além de facilitar o desmame24,31. 

Para Silva e Pacheco um método que demonstrou ser de grande avalia na mobilização 

precoce em pacientes críticos é o cicloergômetro, uma bicicleta ergométrica de cabeceira que 

o paciente pode fazer exercícios passivo, ativos e resistido,  de duas formas com o 

cicloergômetro o manual ou com cicloergômetro elétrico, indicado de acordo com a interação 

do paciente 1 com o objetivo de melhor ou mantendo a capacidade funcional25. 

O ciclo ergômetro é um instrumento estacionário, que permite rotações cíclicas e pode 

ser utilizado na execução de exercícios passivos, ativos e ativo assistidos tanto em membros 

superiores quanto em membros inferiores. A estratégia de exercício utilizando este aparelho 



 13 

tem sido bastante recomendada nos documentos que abordam o tema de mobilização precoce 

de pacientes críticos26. 

Para Costa Júnior et al. a prática da mobilização precoce como recurso terapêutico na 

UTI, através do cicloergômetro, altera significativamente a deambulação espontânea do 

paciente no pós-operatório, podendo ser considerada dessa forma, uma influência positiva na 

recuperação funcional27. 

Também no estudo de Santos et al. ficou evidenciado os benefícios da mobilização 

precoce na redução no tempo de estadia na UTI pois em uma pesquisa com 510 pacientes, 

onde foi verificado que os pacientes mobilizados ficaram em média 6 a 10 dias a menos 

internados na UTI em relação ao grupo controle28. 

No estudo de Silva et al. ficou evidenciado que a mobilização precoce é um 

procedimento seguro, onde a utilização de protocolos dentro das UTI's são extremamente 

benéficos para os pacientes que se encontram hospitalizados, tendo em vista as melhorias e a 

manutenção da capacidade funcional, motora e respiratória. Com a elaboração do protocolo 

de mobilização precoce, os autores sugerem a aplicabilidade do mesmo em outro estudo para 

verificar a sua eficácia nos pacientes críticos. Apesar dos estudos nos mostrarem a eficácia da 

mobilização precoce, ainda existe a necessidade de novos estudos que evidenciem os 

benefícios da fisioterapia motora em relação a diminuição do tempo de VM e internação 

hospitalar já que os dados obtidos não apresentaram significância estatística29. 

No estudo de Fontella et al. verificou que a maioria dos profissionais investigados 

tinha informação sobre os benefícios e a importância da mobilização precoce em pacientes 

graves, assim como apresentava atitudes favoráveis ao fornecimento da mobilização precoce 

na unidade de terapia intensiva. Porém, inúmeras barreiras relacionadas a rotina de trabalho, 

interação da equipe, funcionamento da unidade e situação clínica do paciente foram citadas. A 

prática da mobilização precoce na unidade de terapia intensiva foi percebida como 

desafiadora, principalmente pela indisponibilidade de profissionais na equipe, tempo 

insuficiente para a mobilização precoce, excesso de sedação, delirium, risco de autolesão 

musculoesquelética e excesso de estresse no trabalho. Foram evidenciadas importantes 

barreiras ao fornecimento de mobilização precoce a pacientes graves adultos internados em 

unidade de terapia intensiva, e tal conhecimento pode servir de suporte para a capacitação dos 

profissionais envolvidos neste procedimento, bem como na implementação de protocolos 

institucionais30. 
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Conclusão 

 

Através dos estudos encontrados, nota-se que a mobilização precoce é uma alternativa 

eficaz para a prevenção da Imobilidade, adquirida por conta do tempo de internação com 

imobilidade no leito dentro da UTI. Sendo assim, é de grande importância à atuação do 

fisioterapeuta, na prevenção das sequelas do imobilismo, pois, fazendo uso das técnicas de 

cinesioterapia precoce, devidamente preconizadas, estando dentro do contexto de 

multidisciplinaridade, é que fará a diferença na evolução gradativa do paciente, evitando 

sequelas, diminuição significativa na permanência deste paciente na UTI e prevenção de 

patologias por causa do imobilismo, garantindo assim, uma melhora na qualidade de vida 

deste paciente. 
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