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Resumo 

Introdução: A permanência prolongada no leito de uma unidade de terapia intensiva 
(UTI) causa efeitos adversos, provocando um declínio funcional, morbidades e 
mortalidades. São necessários apenas 7 dias de repouso em um leito para uma perda 
de aproximadamente 30% da força muscular, com mais uma perda adicional da força 
restante de 20% a cada semana. A prancha ortostática pode ser utilizada como um 
recurso terapêutico passivo de mobilização precoce realizada pelo fisioterapeuta, ou de 
forma ativa feito pelo próprio paciente. Um recurso que vem sendo utilizado para uma 
recuperação precoce das variáveis funcionais de um paciente crítico na UTI. Sendo os 
efeitos como melhora da função cardiopulmonar, estado de alerta entre outros 
benefícios. Objetivo: Identificar os efeitos da posição ortostática em pacientes críticos 
internados na unidade de terapia intensiva. Metodologia: Foi realizada uma revisão 
integrativa de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 2008 
a 2018. Resultados/Considerações finais: O fato de assumir a posição vertical ajuda 
a manter uma distribuição dos fluidos adequados e inferiorização das vísceras 
abdominais. Resultando na melhora da funcionalidade, trazendo vários outros 
benefícios evitando a prolongação no leito de UTI.  

Descritores: Prancha ortostática; mobilização precoce; fisioterapia. 

Abstract  

Introduction: Prolonged hospital stay in an intensive care unit (ICU) bed causes adverse 
effects, leading to functional decline, morbidity and mortality. It takes only 7 days of rest 
in a bed for about 30% loss of muscle strength, plus an additional loss of the remaining 
strength of 20% each week. The orthostatic board can be used as a passive therapeutic 
resource of early mobilization performed by the physiotherapist, or actively done by the 
patient himself. A feature that has been used for an early recovery of the functional 
variables of a critical patient in the ICU. Being the effects like improvement of the 
cardiopulmonary function, state of alert among other benefits. Aim: Identify the effects 
of orthostatic position in critically ill patients admitted to the intensive care unit.  
Methodology: An integrative review of randomized or non-randomized clinical trials 
published between the years 2008 and 2018. Results/ Final considerations: The fact 
of assuming the vertical position helps to maintain a distribution of adequate fluids and 
inferiorization of the abdominal viscera. Resulting in the improvement of the functionality 
bringing several benefits avoiding the prolongation in the ICU bed. 

Key words: Orthostatic board; early mobilization; physiotherapy. 
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Introdução 

A mobilização precoce é uma terapia que traz benefícios físicos, 

psicológicos e evita os riscos da hospitalização prolongada, reduzindo a 

incidência de complicações respiratórias, hemodinâmicas, cardíacas, 

neurológicas, motoras e várias outras condições. Acelerando a recuperação e 

diminuindo os efeitos adversos. O objetivo: Avaliar a eficácia da prancha 

ortostática como mobilização precoce no tempo de estadia na unidade de terapia 

intensiva (UTI)¹. 

 A permanência prolongada na UTI está associada ao declinio funcional, 

são necessários apenas 7 dias de repouso em um leito para uma perda de 

aproximamadamente 30% da força muscular, com mais uma perda adicional de 

20% a cada semana, aumentando riscos de morbidade e mortalidade 2,3.  

A imobilidade pode provocar alterações significativas do sistema 

musculoesquelético e também no sistema fisiológico. Pacientes com restrição á 

um leito por tempo prolongado podem desenvolver atelectasias, redução do 

debito cardíaco, diminuição da massa magra, TVP, úlceras por pressão e 

intolerância ao ortostatismo4.  

Tendo  como objetivo de um programa de reabilitação proporcionar o 

máximo de recuperação física, funcional e social dentro dos limites de cada 

paciente. Contudo exercicios realizados por si só não evitam todos os efeitos 

adversos do repouso. Esse achado está relacionado com a mudaça do fluído 

intravascular das extremidades para a caixa toracica pela remoção do estresse 

gravitacional³.  

Sendo assim, o paciente assumindo a posição vertical ajuda a manter a 

distribuição  adequada desses fluídos. Por essa e outras razões o ortastismo 

vem sendo incluído no programa de mobilização precoce afim de minimizar os 

efeitos adversos da imobilização4.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da prancha ortostática como 

mobilização precoce no tempo de estadia na unidade de terapia intensiva (UTI). 

 

Metodologia 

 O estudo consiste em revisão de literatura sobre o uso da técnica de 

posição ortostática em pacientes que se encontram nas Unidades de Terapia 



Intensiva. Esta revisão foi conduzida por meio de informações obtidas na base 

de dados: MEDLINE, LILACS, PUBMED, BVS e Plataforma PEDRO de 

pesquisa. Os artigos selecionados foram escritos em português e na língua 

estrangeira. Palavras-chaves utilizadas: Prancha ortostática; mobilização 

precoce; fisioterapia; tratamento. Objetivou-se chegar a um artigo de revisão 

de literatura, que incluísse revisões sistemáticas e ensaios clínicos, 

randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor evidência disponível na 

literatura.  

Resultados 

Para compor os resultados e discussão deste estudo foram inclusos 12 

artigos dos 20 encontrados na literatura, uma vez que, esses se adequavam à 

proposta do estudo. Os diversos estudos encontrados durante o levantamento 

estão relacionados na tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados à aplicação da técnica de posição ortostática em pacientes internados 
em UITI. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Macedo,  2014 Identificar os efeitos da 
prancha ortostática na 
Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) 

A metodologia utilizada foi uma 
revisão bibliográfica da literatura, 
e  busca de artigos científicos nas 
bases de dados das revistas 
eletrônicas 

Fisioterapia tem grande potencial de 
realizar um trabalho para aqueles 
pacientes que fazem uso prolongado da 
UTI,  

Sibinelli et al , 
2010 

Analisar o nível de 
consciência, efeitos 

pulmonares e 
hemodinâmicos  posição 

ortostática 

Estudo realizado de abril de 2008 
a julho de 2009 na unidade de 
terapia intensiva adulto do HC-
UNICAMP 

O ortostatismo passivo proporcionou 
melhora do volume corrente, capacidade 
vital, pressão inspiratória máxima, e 
aumento da frequência cardíaca e pressão 
arterial média em pacientes críticos 

Souza et al, 2014 Verificar a frequência e 
caracterizar os eventos 
adversos durante a 
utilização da prancha 
ortostática em doentes 
críticos em uma UTI. 

Trata-se de um estudo analítico 
observacional transversal 
realizado numa UTI na cidade de 
Salvador, Bahia, no período de 
janeiro a dezembro de 2010.. 

A frequência de eventos adversos foi 
pequena, durante o ortostatismo passivo, e 
tiveram uma baixa complexidade, já que 
não necessitou de intervenções médicas 
adicionais para reversão. 

Borges et al, 
2009 

O objetivo desse estudo 
é realizar uma revisão da 
literatura abordando o 
tema fisioterapia motora 
para pacientes adultos 
em unidade de terapia 
intensiva  
 
 

A busca de artigos científicos foi 
realizada nas bases de dados 
PubMed, MedLine (Literatura 
Internacional em Ciências e 
Saúde), LILACS (Literatura 
Latino Americana e do Caribe em 
Ciências e Saúde) e Cochrane 
entre 1995 e dezembro de 2008. 

Recentes estudos têm confirmado que a 
mobilização em pacientes ventilados 
mecanicamente é um procedimento 
seguro e viável, diminuindo o tempo de 
internação na unidade de terapia intensiva 
e hospitalar. 

Referências  Objetivos Métodos  Conclusão 

Jesus et al, 2016 Avaliar a variação da 
mobilidade durante a 
internação em unidade 
de terapia intensiva e sua 
associação com 
mortalidade hospitalar. 

Estudo prospectivo realizado em 
uma unidade de terapia 
intensiva. Os critérios de inclusão 
foram pacientes admitidos com 
escore de independência para 
transferência cama-cadeira e 
locomoção ≥ 4 cada um, 
baseado na escala Medida de 
Independência Funcional. 

Houve declínio de mobilidade durante a 
internação na unidade de terapia intensiva. 
Este foi maior nos pacientes que ficaram 
mais que 48 horas na unidade e nos que 
usaram drogas vasopressoras, sendo 
necessária a identificação dos fatores 
causais e prognósticos deste declínio. 



Riberholt et al, 
2010 

O objetivo investigar se a 
utilização de uma 

plataforma de 
ortostatismo era viável 

para mobilizar pacientes 
com traumatismo 

cranioencefálico ( TCE) 
grave admitidos em UTI. 

Um total de 16 pacientes com 
TCE foram incluídos. Os 
pacientes foram inclinados para 
cima, e a pressão arterial, 
freqüência cardíaca, freqüência 
respiratória e abertura dos olhos 
foram registrados antes e 
durante a intervenção.  

Pacientes com TCE mostram intolerância 
ortostática quando mobilizados em mesa 
inclinável, o que resulta em baixa 
intensidade de mobilização. No entanto, os 
pacientes mostraram um aumento 
significativo na excitação durante a 
mobilização. 

Luque et al, 2010 Investigar a frequência 
de uso da prancha 
ortostática nas UTI´s de 
hospital público, hospital 
privado e hospital sem 
fins lucrativos existentes 
na cidade de São Paulo 

Tratou-se de um estudo 
transversal usando a análise 
semi-estruturada de coleta de 
dados. Foram selecionados 182 
hospitais para avaliação. 
Desses, 70 foram incluídos e 15 
(21,42%) foram avaliados quanto 
ao número de respondentes, 
sendo 3 (20%) possuíam uma 
placa ortostática, porém nenhum 
utilizava como recurso 
terapêutico de uma unidade de 
Terapia Intensiva.  

A maioria dos hospitais investigados não 
possuem a prancha e dos 3 hospitais que 
relatam possuir o equipamento, apenas um 
faz uso na UTI 

Machado et al, 
2016 

Discorrer as diferentes 
intervenções 
fisioterapêuticas que vão 
possibilitar a mobilização 
precoce dos pacientes 
internados nas UTI’s. 

A análise da literatura foi 
realizada por meio das bases de 
dados Medline, Lilacs e Scielo, 
no período de 2009 a 2014 

As intervenções fisioterapêuticas relatadas 
nos estudos anteriores, para mobilizar 
precocemente os pacientes internados 
são: prancha ortostática; alongamento 
passivo nos quatro membros (4MM); 
mobilização passiva; posicionamento 
articular; exercício ativo assistido; 
transferência de deitado para sentado 
(sedestação com MMII pendentes e 
exercícios de controle de tronco); exercício 
ativo resistido; ciclo ergometria para MMII; 
transferência de sentado para cadeira; 
postura ortostática. 

Dirk et ak, 2017 Investigar a relação entre 
a posição de ortostatismo 
e a relação com a 
assistolia e perda de 
consciência.  

Foram 35 casos, sendo que 
estes foram divididos em grupos 
A (assistolia após o início da 
perda transitória da consciência) 
e grupo B que tinham assistolia 3 
segundos antes da aplicação da 
posição ortostática. 

Em média em um terço dos casos de 
síncope do reflexo assistólico induzida pela 
inclinação, a assistolia ocorreu tarde 
demais para ter sido a causa primária da 
perda de consciência 

Pinheiro e 
Christofoletti, 
2012 

Analisar os desfechos 
propiciados pela 
fisioterapia motora em 
pacientes críticos 
assistidos em unidade 
de terapia intensiva. 

Por meio de uma revisão 
sistemática da literatura, foram 
admitidos ensaios clínicos 
publicados entre 2002 e 2011. A 
busca envolveu as bases de 
dados LILACS, SciELO, 
MedLine, EMBASE e Cochrane, 

Foi possível concluir que a fisioterapia 
motora consiste em uma terapia segura e 
viável em pacientes críticos, podendo 
minimizar os efeitos deletérios da 
imobilização prolongada.. 

 

Discussão        

Em dois estudos realizados nos anos de 2008 e 2012 respectivamente os 

autores objetivaram descrever e avaliar os efeitos da posição ortostática nos 

níveis de consciência dos pacientes internados em UTI 2,3. Foi encontrado 

resultados que demostraram aumento da pontuação dentro da escala de 

Glasgow  no primeiro minuto de ortostatismo onde permaneceu durante todo o 

tempo em que se mantia a posição 2.  

Em contra partida não houveram alterações significativas demonstradas 

no níveis de consciência em outros estudos 3. Porém dados que demonstraram 

melhora fa frequência respiratória, volume corrente, capacidade vital, aumento 



da frequência cardíaca e pressão arterial média em pacientes considerados 

críticos 3.  

Em outro estudo realizado com 35 casos, sendo que estes foram divididos 

em grupos A (assistolia após o ínicio da perda transitória da consciência) e grupo 

B (assistolia 3 segundos antes da aplicação da posição ortostática). Em média 

1/3 dos casos de síncope do reflexo assistólico induzida pela inclininação, a 

assistolia ocorreu tarde demais para ter sido a causa primaria da perda de 

consciência 5. O acontecimento de efeitos negativos para a saúde do paciente 

em terapia intensiva, também foi o objetivo de um estudo que apresentava os 

efeitos adversos da utilização da posição ortostática, onde nele ficou claro que 

após realização deste procedimento com 38 pacientes; apenas 28% das 

intervenções foram interrompidas, sendo estas alterações fisiológicas, 

apontando a hipotensão ortostática a causa mais observada 6.  

O que demonstra que a frequência de eventos adversos é inócua 

comparada ao número de pacientes que participaram do estudo, onde foi 

ressaltado que destas intercorrências todas foram sanadas sem a necessidade 

de atendimento complexo, ou seja, sem a intervenção de atendimentos médicos 

adicionais 6. 

É demonstrado em diversos que a intervenção precoce da fisioterapia 

possui um papel fundamental para a rápida recuperação do paciente que está 

internado em uma unidade de terapia intensiva. Dentre as possibilidades de 

tratamento que são realizadas dentro de uma UTI, a técnica de mobilização 

precoce é uma aliada na busca por, melhoras fisiológicas e hemodinâmicas dos 

pacientes, principalmente aqueles que estão em ventilação mecânica. Deste 

modo uma revisão de literatura realizada nos anos de 1995 a 2008, foram 

encontrados resultados satisfatórios na aplicação que corroboraram com os 

dados encontrados em uma outra pesquisa de caráter experimental 7,8. 

Em ambas, os efeitos positivos da posição ortostática foram descritos; 

entretanto a utilização da posição ortostática realizada com o auxílio da prancha 

de ortostatismo praticamente não é realizada devido à falta de manejo do 

fisioterapeuta com a técnica ou devido à falta de recursos para obter uma 

prancha de ortostatismo para a realização da manobra 8. 

Uma plataforma de inclinação foi utilizada em 16 pacientes que sofreram 

traumatismo cranioencefálico, para ocasionar a mobilização e posteriormente a 



melhora do estado de saúde 9,10,11,12. Sendo que, durante a aplicação da técnica 

15 pacientes que possuíam padrão grave e estavam em reabilitação subaguda 

não completaram os 20 minutos na posição, isto ocorreu devido a intolerância 

ortostática. Porém foi notado que houve um aumento significativo na proporção 

de tempo em que os pacientes permaneciam com os olhos abertos, em 

comparação a antes da realização deste procedimento. Nos testes posteriores a 

segunda e terceira inclinação, o tempo médio para a ocorrência dos eventos 

adversos mostrou-se mais tardio, o que demostra uma adaptação dos pacientes 

a posição. Entretanto ficou claro que os pacientes com traumatismo 

cranioencefálico são intolerantes a mobilização por posição ortostática. 

Com a coleta dos dados, ficou evidente neste estudo que após o 

levantamento bibliográfico realizado, a técnica de posicionamento ortostático é 

eficaz para a obtenção de melhoras hemodinâmicas e fisiológicas dos pacientes 

críticos em uma unidade de terapia intensiva (UTI).  

 

Conclusão  

Diante dos achados neste estudo foi possível ter a certeza de que o uso 

da técnica de posição ortostática é um método que auxilia  para a contribuição 

da melhora hemodinâmica e fisiológica dos pacientes em uma UTI. Porém é 

importante ressaltar que o uso da técnica é bastante tolerável por estes 

pacientes, mas é necessário saber o grau de complexidade do caso de cada 

paciente, e que a realização do procedimento por vezes não é feita pela escolha 

do profissional em não adotar o método ou por falta de pranchas de ortostatismo 

dentro dos hospitais. Sendo assim, esses relatos positivos a respeito do uso de 

prancha ortostática destacam-se os efeitos satisfatório em pacientes 

descompensados, melhorando a função pulmonar, melhora dos reflexos entre 

outros. Entretanto são necessários mais estudos clínicos e randomizados acerca 

do assunto. 
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