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RESUMO 

A instituição da mobilização pode contribuir de forma positiva sobre o desenvolvimento 

do organismo humano. O que contempla exercícios para movimentação no leito ou à 

beira leito, em assento destinado a este fim, em ortostase ou ainda mediante a própria 

deambulação. Objetivo: Avaliar protocolos de mobilização precoce na perspectiva da 

UTI. Metodologia: Trata-se de uma revisão literatura realizada através da pesquisa de 

artigos científicos nas bases de dados: PUBMED/Medline, Scielo e Biblioteca Virtual 

em Saúde. O levantamento das publicações foi realizado no período de janeiro a 

outubro de 2017. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

artigos completos disponíveis eletronicamente que mencionam os descritores eleitos 

publicadas entre 2012-2017 na língua portuguesa, inglês e espanhol. Resultados: 

Foram obtidas oito publicações que nortearam a discussão deste estudo. Discussão: 

Foi percebido que a mobilidade precoce contribui com a melhora funcional deste 

paciente, além de atuar como medida profilática no que diz respeito aos agravos 

relacionados ao paciente acamado por longas datas, como as lesão por pressão e os 

eventos tromboembólicos. Identificou-se nesta revisão que o fisioterapeuta precisa 

estar ciente de todos os elementos envolvidos na instituição da mobilidade precoce, 

encarando como uma prática segura, que pode ser instituída em diferentes pacientes 

segundo o que definem estes como sua história clínica e condicionamento atual. 

  

Palavras-chave:Mobilização precoce. Unidade de Terapia Intensiva. Fisioterapia. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The institution of mobilization can contribute positively to the development of the 

human organism. The one that contemplates exercises for movement in the bed or the 

bedside, in seat destined for this purpose, in orthostasis or even by the own 

ambulation. Objective: To evaluate protocols of early mobilization from the perspective 

of the ICU. Methodology: This is a literature review conducted through the research of 

scientific articles in the databases: PUBMED / Medline, Scielo and Virtual Health 

Library. The survey was carried out from January to October 2017. The selection of 

the sample obeyed the following inclusion criteria: complete articles available 

electronically that mention the elected descriptors published between 2012-2017 in 

Portuguese, English and Spanish. Results: Eight publications were obtained that 

guided the discussion of this study. Discussion: It was noticed that early mobility 

contributes to the functional improvement of this patient, besides acting as a 

prophylactic measure with regard to the injuries related to the patient bedridden for 

long periods, such as pressure ulcers and thromboembolic events. Conclusion: So the 

physiotherapist needs to be aware of all the elements involved in the institution of early 

mobility, viewing as a safe practice that can be instituted in different patients according 

to the characters that define these as their clinical history and current conditioning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a introdução das primeiras medidas terapêuticas destinadas a 

enfermos, a orientação do repouso / permanência no leito, se mostrava como medida 

comum aplicada pelos profissionais de saúde. Embasada sob o discurso de que o 

repouso absoluto favorecia a recuperação das funções corporais e estabilização, 

especialmente nos pacientes que apresentam condição clínica mais crítica (SILVA; 

NASCIMENTO; BRITO, 2013). 

Contudo, sabe-se atualmente, que a instituição da imobilização pode 

contribuir de forma negativa sobre o organismo humano. Algumas alterações estão 

diretamente ou indiretamente relacionadas a não mobilização, como as doenças de 

cunho tromboembólico, alterações dermatológicas ulcerosas, além de astenia, atrofia 

e outros agravos envolvidos com o aparelho locomotor (PINHEIRO; 

CHRISTOFOLETTI, 2012). 

Sabe-se que a imobilização possui uma parcela significativa de contribuição 

com a piora de condições sistêmicas como o controle da pressão arterial, através dos 

barorreceptores no trajeto carotídeo, contribuindo com quadros de hipotensão e 

taquicardia, além de favorecer ao acúmulo de secreções e a instituição de afecções 

respiratórias, que pode evoluir para sepse e culminar com o óbito do paciente 

(SANTOS, 2015). 

Este conhecimento passou a ser encarado de forma mais incisiva a partir da 

década de 1940, onde o discurso da mobilização precoce passou a estar mais 

presente no ambiente assistencial, como em hospitais e unidades de cuidados 

intensivos. O termo precoce passou a ser referido como um norteador cronológico da 

mobilização, onde as medidas cabíveis a este âmbito deveriam ser instaurada após a 

correção de alterações fisiológicas mais relevantes à estabilização do paciente, não 

havendo a limitação da alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou desmame 

ventilatório para que tais ações pudessem ser empregadas (DEXHEIMER, 2014; 

SILVA; OLIVEIRA, 2015; COSTA JUNIOR, 2015). 

Dentre os benefícios que a mobilização precoce pode favorecer, destacam-

se: ganhos na função respiratória, funcionamento adequado cardiovascular, 

independência funcional e ganhos de cunho psíquico e na autonomia do paciente. 

Aspectos que auxiliam de forma ímpar no desenvolvimento do paciente, na diminuição 
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do tempo de suporte ventilatório e cuidados intensivos (SILVA; NASCIMENTO; 

BRITO, 2013). 

Segundo Mota & Silva (2012), apesar dos inúmeros benefícios promovidos 

pelo exercício terapêutico e mobilização, é essencial avaliar a segurança e integridade 

física do paciente antes da realização destas intervenções terapêuticas. Tendo em 

vista os benefícios que tais medidas promovem, a citar a reestruturação da 

funcionalidade, a prevenção de complicações como encurtamentos, fraqueza 

muscular e deformidades osteomioarticulares, e outras, derivadas da não mobilização, 

quando o paciente não é estimulando, favorecendo a atrofia ligamentar e musculares 

(SILVA; NASCIMENTO; BRITO, 2013). 

A realização de tal abordagem é ministrada mediante o incentivo a 

deambulação precoce, através dos elementos que permitam uma evolução gradual 

por parte do paciente, como os alongamentos e movimentações discretas de grupos 

articulares no leito, progredindo para a realização de tais atividades a beira do leito, 

através da cadeira para sedestação, seguindo com a deambulação dependendo da 

capacidade funcional do paciente assistido (MOTA; SILVA, 2012). 

Tantos os fatores intrínsecos quanto extrínsecos ao paciente devem ser 

monitorados de modo eficaz, para que a mobilização precoce deixe de ser uma técnica 

indefinida e ganhe repercussão como um meio facilitador de prevenção de 

deficiências, perdas funcionais e incapacidades (MOTA; SILVA, 2012). 

Tendo em vista tal paradigma e a necessidade da abordagem do paciente em 

Unidade de Terapia Intensiva através das medidas de mobilização precoce questiona-

se sobre os aspectos positivos e negativos da mobilização precoce. Este trabalho tem 

como objetivo avaliar protocolos de mobilização precoce, na perspectiva da UTI. 

Possibilitando uma melhor compreensão do tema, visando favorecer  o bem-estar do 

paciente abordado por tal manejo terapêutico. 

 

 

 



7 

 

 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Investigaros efeitos da mobilização precoce em pacientes críticos 

internados em UTI de forma segura, e descobrir qual o melhor manejo terapêutico 

para se obter o bem-estar do paciente. 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar os efeitos na posição ortostática, nível de consciência, efeitos 

pulmonares e hemodinâmicos. 

• Avaliar o impacto do internamento  

• Identificar quais as técnicas de mobilização precoce mais utilizadas pelos 

fisioterapeutas nesse setor. 

• Verificar a medida de independência funcional após alta da UTI e comparar 

com 30 dias após a alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma revisão da literatura (estudo de caráter exploratório, 

descritivo, com coleta retrospectiva dos dados), realizada através da pesquisa 

bibliográfica de artigos científicos em bases de dados online. Para tal, foram 

estabelecidos critérios de busca, de inclusão e exclusão para a seleção da amostra 

para posteriormente estabelecer uma organização e apresentação dos resultados e 

conclusões. 

 

 

 

Critérios de Busca 

 

A busca de artigos foi realizada de forma sistemática nas bases de dados 

online: PUBMED/Medline (Medical LiteratureAnalysisandRetrieval System Online), 

Scielo (ScientificElectronic Library Online) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS / 

BIREME).  

Para a realização e ampliação da busca, foram aplicados os seguintes 

descritores: “mobilização precoce” and “Unidade de Terapia Intensiva”; “fisioterapia”. 

 

Critérios de Inclusão  

 

A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

• Artigos completos disponíveis eletronicamente que mencionam os 

descritores eleitas no título e/ou resumo; 

• Língua Portuguesa, espanhola e inglesa. 
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Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo: 

• Artigos científicos repetidos; 
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5 RESULTADOS  

  

 
Mediante a instituição da busca eletrônica foram encontradas 

113publicações, das quais apenas 49 (43,36%) estavam disponíveis no formato 

“artigo completo”. Destas 113, 43 eram em português (38,05%), 23 (20,35%) em 

inglês e apenas 8 em espanhol (7,07%). Havendo 08 publicações (7,07%) que 

tratavam diretamente da temática proposta. Sendo estas oito publicações utilizadas 

para a elaboração desta revisão da literatura (Tabela I). 
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6DISCUSSÃO 

 

O repouso prolongado, inserido em especial nos serviços de cuidado 

intensivo, tem sido correlacionado com uma gama de alterações fisiopatológicas que 

instituem negativamente em um lento desenvolvimento do quadro do paciente 

assistido. Alterações estas que envolvem astenia, complicações tromboembólicas, 

atrofia muscular e pneumonia (MUSSALEM et al., 2014). 

Outro aspecto, visivelmente freqüente, relatados nas publicações 

estudadas na integra neste trabalho, é a fraqueza muscular. Esta tem apresentado 

continuamente uma alta morbidade, particularmente nos pacientes admitidos em UTI. 

Segundo Lima et al. (2015) sua prevalência pode cursar em até 63% dos pacientes 

que  permaneceram em um serviço de UTI. 

Tal entrave não só limita funcionalmente o paciente durante o curso do 

internamento, mas provoca perdas significativas na autonomia e bem-estar, meses ou 

até anos, após a alta da unidade hospitalar. Interferindo de forma significativa em sua 

qualidade de vida e inclusive se mostrando um forte empecilho na reinserção social 

deste paciente, após o evento que culminou com seu adoecimento (MOTA; SILVA, 

2012). 

A mobilização precoce, neste interim, pode atuar como elemento de 

redução dos efeitos danosos decorrentes do repouso prolongado ao leito. A esse 

respeito, Curzel, Junior e Rieder (2013) &Sibinelli et al. (2012) referem que a 

instituição do exercício na perspectiva da Unidade de Terapia Intensiva contribui 

significativamente com o aumento da recuperação da funcionalidade do assistido, 

além da força de componentes musculares de alto desempenho, como o quadríceps 

ou o tríceps braquial. Este desenvolvimentomuscular é mais adequado, quando 

exposto as medidas de imobilização precoce que também foi percebido por Martinez 

et al (2012) & Dantas et al. (2012). 

Estes autores referem ainda que a mobilização precoce pode contribuir de 

forma mais incisiva para os pacientes que possuem graves enfermidades, ao passo 

que reduzem a incidência de complicações de cunho pulmonar, responsáveis por uma 

parcela considerável de óbitos em UTI. O que proporciona uma diminuição do tempo 

de suporte ventilatório mecânico invasivo necessário ao paciente e 
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consequentemente à redução do tempo de permanência na unidade de cuidados 

intensivos. 

Segundo Feliciano et al. (2012) &Silva e Oliveira (2015), tal perspectiva, 

conquanto, não é apenas benéfica para o paciente e seu desenvolvimento, mas para 

a própria instituição hospitalar, já que a diminuição do tempo de internamento significa 

uma diminuição nos gastos realizados pela instituição hospitalar, no que se refere a 

assistência do paciente enfermo. A mobilização precoce, portanto, se mostra uma 

medida de cunho profilático que permite um manejo do paciente com ganhos 

pessoais, profissionais e institucionais. 

Almeida et al. (2014), Curzel; Junior e Rieder (2013) &Albuquerque e 

Machado (2015),  avaliaram questões inerentes à segurança envolvida na instituição 

da mobilização precoce. Tais fatores elucidados foram destrinchados em dois grupos, 

um envolvendo os que tinham relação direta com o paciente, denominados de 

intrínsecos e outro que tinha relação indireta, referidos como extrínsecos. 

Em relação aos elementos de segurança intrínsecos do paciente podem 

ser destacados: a histórica clínica atual e prévia do enfermo, além de seu 

condicionamento cardiorrespiratório e vascular. Ficando no grupo dos elementos de 

segurança extrínsecos, o ambiente de cuidados no qual o paciente é assistido, além 

da equipe que o assiste (MOTA; SILVA, 2012). 

Para estes autores é imperativo que se realize uma análise pormenorizada 

das características do paciente, no que se refere a patologias atuais e pregressas 

relacionadas ao aparelho circulatório e respiratório. É importante ainda que o 

fisioterapeuta busque averiguar os fármacos utilizados e a relação existente entre 

estes e o condicionamento atual do paciente, no intuito de avaliar criteriosamente o 

emprego das medidas de mobilização precoce. 

Os parâmetros comuns à monitorização, como a frequência cardíaca (FC), 

a frequência respiratória (FR), a saturação de oxigênio (SpO2%), a relação da 

PaO2/FiO2 e a pressão arterial (PA) devem ser utilizados como norteadores para o 

manejo assistencial do paciente em UTI. 

Contudo, ainda que seja importante avaliar tais parâmetros para instituir 

uma prática segura de mobilização precoce, estes não devem ser encarados como 

limitantes da realização de tal medida. A avaliação precisa ser realizada sob um 

caráter global, onde os riscos e benefícios são contrapostos em uma avaliação mais 
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acurada, tendo como foco o bem-estar e qualidade de vida do paciente (SANTOS, 

2015). 

Curzel, Junior e Rieder (2013) enfatizam ainda que outros atributos clínicos 

podem ser aferidos antes do estabelecimento das medidas de mobilização precoce, 

sendo eles: os exames complementares de uma forma geral; as contraindicações de 

cunho ortopédico e/ou neurológicos, segundo o quadro do paciente; e os aspectos 

propedêuticos semiológicos, como a fácies, referência de dor ou alteração na 

qualidade da ventilação. 

Contudo, é importante que se frise que, apesar das diferentes formas de 

avaliação de segurança, em nenhum dos estudos aferidos foi elucidado a não 

recomendação da mobilidade precoce.  

Feliciano et al. (2012) Curzel; Junior e Rieder (2013); Almeida et al. (2014); 

Sibinelli et al. (2012); Martinez et al. (2012); Dantas et al. (2012) e Lima et al. (2015), 

ainda que tenham analisado variáveis distintas no que se refere a mobilização 

precoce, todos discursaram a favor de tal medida. Encontrando inclusive modificações 

positivas na sua instituição, quando comparado a pacientes que não foram abordados 

através do manejo.   

Ainda assim, é importante que se atenha a existência de efeitos adversos 

atrelados à mobilização precoce, sendo eles: perda de acesso venoso (periférico e 

central), alteração ortostática da pressão arterial, queda da própria altura (geralmente 

sobre os joelhos), além da extubação orotraqueal(DEXHEIMER, 2014). 

Nos estudos de Sibinelli et al. (2012) e Feliciano et al. (2012) foram 

referidos como principais efeitos adversos da inserção da mobilidade precoce a 

diminuição da saturação de oxigênio, com reduções de até 3%. Contudo, a diminuição 

da saturação pode ter relação, como referiu Sibinelli et al. (2012) com o aumento da 

demanda metabólica provocada pela mobilização precoce, aspecto que não está 

ligado a um agravamento do quadro, mas com o curso fisiológico da medida aplicada. 

Ainda que efeitos adversos tenham sido mencionados, como a redução da 

saturação ou a extubação não programa, tais entraves não contraindicaram a 

realização da mobilização precoce. Além disso, a ocorrência diminuta de referências 

na literatura pesquisada acerca de eventos adversos, define a mobilização precoce 

como medida segura que necessita ser empregada nos serviços que lidam com 

pacientes enfermos, em suma, nos que se encontram sob cuidados intensivos e 
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requerem um maior tempo de repouso ao leito (PINHEIRO; CHRISTOFOLETTI, 

2012). 

Neste interim, a abordagem em equipe se mostra um aspecto fundamental 

da assistência. Além da figura do fisioterapeuta como norteador das ações de cunho 

ventilatório e de reabilitação, outros profissionais, como os da equipe de enfermagem, 

ou o médico, podem contribuir de modo significativo, estabelecendo inclusive um 

modelo assistencial de mobilização precoce mais acurado, pela multidisciplinaridade, 

permitindo um ganho significativo por parte do cliente assistido (MOTA; SILVA, 2012; 

SILVA; NASCIMENTO; BRITO, 2013). 
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7CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mediante a realização desta produção foi possível elucidar a segurança 

envolvida nas medidas de mobilização precoce na perspectiva da UTI. Possibilitando 

a desmistificação da temática, que ainda perdura em alguns serviços e favorecendo o 

bem-estar do cliente abordado por tal manejo terapêutico. 

Foi enfatizado nos estudos a relevância que a mobilidade precoce possui 

no manejo terapêutico de pacientes inseridos em serviços de cuidados intensivos. A 

mobilidade precoce contribui com a melhora funcional deste paciente, além de atuar 

como medida profilática no que diz respeito aos agravos relacionados ao paciente 

acamado por longas datas, como as úlceras de pressão e os eventos 

tromboembólicos.  

Efeitos adversos podem surgir no curso da instituição das medidas de 

mobilização precoce, como as quedas da própria altura durante a deambulação, a 

extubação não programada ou ainda a diminuição na saturação de oxigênio. Contudo, 

tais medidas além de se mostrarem pouco frequentes na prática clínica, não 

contraindicam a realização da mobilidade precoce, tendo em visto o risco benefício 

envolvido neste âmbito. 

O fisioterapeuta precisa estar ciente de todos os elementos envolvidos na 

instituição da mobilidade precoce, encarando como uma prática segura, que pode ser 

inserida em diferentes pacientes, segundo os caracteres que definem estes, como sua 

história clínica e condicionamento atual. O trabalho em equipe deve ser estimulado, 

no intuito não só de promover uma diminuição no tempo de suporte ventilatório e 

internamento do paciente, mas na contribuição com a qualidade de vida deste e a sua 

futura reintegração social. 

Propõe-se novas pesquisas com fins de explanar os efeitos da mobilização 

precoce em pacientes na unidade de terapia intensiva, que possibilite o 

desenvolvimento de protocolos eficazes. 
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Número de duplicados removidos  
(n = 6  ) 

Selecionados para leitura 
de títulos e resumos 

(n = 107  ) 

Estudos excluídos por títulos  
(n = 4  ) 

Estudos excluídos incompletos 
(n = 64 ) 

 
 

Artigos texto complete 
avaliados para elegibilidade 

(n =  39 ) 

Artigos texto completo 
excluídos, com razões 

(n = 31  ) 

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa 

(n =  8 ) 

Fonte: Dados próprios da pesquisa  
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TABELA  

 

 
Resultado dos cruzamentos realizados nas bases de dados MEDLINE, BIREME e SciELO, 2017. 

Fonte: Dados próprios da pesquisa 
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MEDLINE 

Mobilização precoce AND UTI 36 10 02 19 01 26 34 15 35 00 01 01 

Mobilização precoce AND Fisioterapia 19 09 01 11 00 10 18 08 19 00 00 00 

BIREME 

Mobilização precoce AND UTI 14 07 10 06 04 07 04 08 10 00 04 04 

Mobilização precoce AND Fisioterapia 11 06 07 03 01 05 04 08 10 00 01 01 

SCIELO 

Mobilização precoce AND UTI 22 08 16 15 02 14 06 07 20 00 00 02 

Mobilização precoce AND Fisioterapia 11 09 07 02 00 02 04 09 11 00 00 00 

TOTAL 08 
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Descrição dos artigos componentes da amostra deste estudo. 

Autores / 
Ano 

Delineamento 
do estudo 

Objetivos Materiais e Métodos Resultados 

1. Feliciano 
et al. (2012) 

Ensaio clínico 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 receberamum 
protocolo sistemático de mobilização 
precoce. A força muscular periférica foi 
avaliada através do Medical 
ResearchCouncil(MRC) e a força 
muscular respiratória através da Pimáx e 
Pemáx, mensuradas atravésdo 
manovacuômetro com uma válvula 
unidirecional. 

Os pacientes do protocolo de mobilização 
ficaram um tempo mais curto na UTI doque 
aqueles que não entraram no protocolo de 
mobilização (19,86 ± 11,67 e 21,43 ± 17,14, 
respectivamente), e um ganho significativo da 
força muscular inspiratória apenas no grupo 
mobilização. 

2. Curzel; 
Junior e 
Rieder 
(2013) 

Estudo de 
coorte 

Avaliar a medida de 
independência funcional 
após alta imediata da 
unidade de terapia 
intensiva e compará-la 
com a medida de 
independência funcional 
de 30 dias após esse 
período, além de avaliar 
possíveis fatores de 
riscoa ela associados. 

Estudo de coorte-prospectivo que incluiu 
indivíduos que receberam alta da 
unidade de terapia intensivae que 
realizavam fisioterapia nessa unidade. 
Foi avaliada a independência funcional 
por meio da medida de independência 
funcional no momento da alta da unidade 
de terapia intensiva e 30 dias após esse 
período, por meio de telefonema. 

Observou-se melhora da independência 
funcional, exceto paraa variável que dizia 
respeito a controle de esfíncteres. A 
independência funcional, avaliada por meio da 
escala de medida de independência funcional, 
mostrou-se melhor 30 dias após a alta da 
unidade de terapia intensiva, não sendo 
possível definir possíveis fatores a ela 
relacionados. 

3. Sibinelli et 
al. (2012) 

Estudo clínico, 
prospectivo, 
intervencionista
. 

Analisar o nível de 
consciência, efeitos 
pulmonares e 
hemodinâmicos em 
pacientes intensivos 
durante a posição 
ortostática. 

Estudo com quinze pacientes 
queestiveram mecanicamente ventilados 
pormais de sete dias; 
traqueostomizados; em nebulização 
intermitente; pressão inspiratória 
máxima inferior a -25cmH 2O; índice de 
Tobin inferior a 105; drive 

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. 
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ventilatóriopreservado, ausência de 
sedativos; pressão parcial de oxigênio 
arterial maior que 
70mmHg; saturação de oxigênio maior 
que 90% e estabilidade hemodinâmica. 

4. Martinez 
et al. (2012) 

Estudo 
prospectivo, 
observacional. 

Avaliar o impacto do 
internamento de 
pacientes em UTI na 
independência funcional 
da admissão até a alta 
da unidade. 

Foi realizado um estudo prospectivo, 
observacional em UTI de hospital público 
em Salvador-BA, com pacientes adultos, 
de ambos os sexos admitidos na UTI 
com permanência mínimo de 24 horas. 
Para avaliar o declínio funcional foi 
utilizada a escala de Medida de 
independência funcional (MIF), já 
adaptada e validada no Brasil. Estatística 
descritiva e os testes t de student e 
Wilcoxon foram utilizados para 
comparação da MIF e seus domínios na 
admissão e alta dos pacientes. 

O internamento na UTI impacta negativamente 
na independência funcional, comprometendo 
principalmente os domínios de transferências 
e locomoção. O tempo de internação é um 
fator associado ao declínio. 

5. Dantas et 
al. (2012) 

Ensaio clínico, 
controlado e 
randomizado. 

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

Ensaio clínico, controlado e randomizado 
realizado em 59 pacientes de ambos os 
gêneros, em ventilação mecânica. Os 
pacientes foram divididos em grupo 
fisioterapia convencional -grupo controle, 
n=14, que realizou a fisioterapia do setor, 
e grupo mobilização precoce, n=14, que 
recebeu um protocolo sistemático de 
mobilização precoce.A força muscular 
periférica foi avaliada por meio do 
Medical ResearchCouncilea força 
muscular respiratória 
pelomanovacuômetro. 

Para os valores de pressão 
inspiratória máxima e do Medical Research 
Council, foram encontrados ganhos 
signifcativos no grupo mobilização precoce. 
Entretanto, a pressão expiratória máxima e o 
tempo de ventilação mecânica (dias), tempo 
de internamento na unidade de terapia 
intensiva (dias), e tempo de internamento 
hospitalar (dias) não apresentaram 
signifcância estatística. 

6. Lima et 
al.(2015). 

Análise 
retrospectiva 

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

Análise retrospectiva das fichas de 
evolução diária dos pacientes 
internados, de dezembro de 2009 a abril 
de 2011, na UTI de Emergências 
Clínicas do Instituto Central do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. 

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. 
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periféricos em uma UTI 
brasileira. 

7.  Silva e 
Oliveira 
(2015) 

Estudo 
qualitativo de 
revisão 
sistemática. 

Investigar os efeitos da 
mobilização precoce em 
pacientes críticos 
internados em UTI, 
identificando quais as 
técnicas de mobilização 
precoce mais utilizadas 
pelos fisioterapeutas 
neste setor 

Consisteem uma revisão de estudos 
publicados em bases dedados nos 
idiomas português e inglês entre os 
anos de2011 e 2015. 

Conclui-se que as técnicas executadas pelos 
fisioterapeutas trouxeram muitos benefícios 
aos participantes dos ensaios, como aumento 
de força muscular periférica, menor número de 
dias de internação e melhor funcionalidade 
pós-alta. Entretanto, por ser uma área 
relativamente nova, são escassos os estudos 
e ensaios clínicos que busquem legitimar a 
eficácia dessas técnicas. 

8. 
Albuquerque 
e Machado 
(2015) 

Estudo 
qualitativo de 
revisão 
sistemática. 

Avaliar o impacto e a 
segurançada 
implementação de 
programas de 
mobilização precoce em 
pacientes internados em 
UTI, através da 
sistematização das 
evidências científicas 
publicadas nos últimos 
dez anos. 

Realizou-se uma revisão sistemática de 
ensaios clínicos randomizados 
publicados em periódicos indexados nas 
bases de dados:PubMed, PEDro, 
Science Direct, LILACS, usando os 
descritores IntensiveCare Unit 
andEarlyMobilizationandRehabilitation 

Por meio desta revisão sistemática, foi 
possível concluir que programas de 
mobilizaçãoprecoce são seguros, melhoram o 
desempenho funcional do paciente na alta da 
UTI, reduzem a incidência de delirium, bem 
como diminuem o tempo de VM e 
permanência hospitalar. 

Fonte: Dados desta pesquisa 
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