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RESUMO 

No Brasil, 320 mil bebês nascem de maneira prematura a cada ano. Considera-

se prematuro o bebê que nasce antes das 37 semanas de gestação. A porcentagem 

nacional de prematuros no Brasil é de aproximadamente 12%, o dobro da média dos 

países europeus. Várias complicações podem ser geradas em decorrência da 

prematuridade. OBJETIVO: Essa revisão visa identificar e descrever a importância do 

fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva neonatal. MÉTODO: Foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura, com base no Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. A busca foi realizada nas bases de 

dados MedLine/PubMed, PEDro, SciELO, BVS e LILACS, por meio dos seguintes 

descritores: “Recém-Nascido Prematuro”, “Pré-Termo”, “Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal” e “Fisioterapia” em inglês e português, com restrição de 5 anos 

quanto ao ano de publicação. Foram incluídos artigos relacionados especificamente 

ao cuidado fisioterapêutico com prematuros em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal; Nessa revisão, cinco artigos foram selecionados, o rigor metodológico foi 

aplicado por dois instrumentos distintos, em ensaio clínico aleatório foi utilizada a 

escala de avaliação da Physiotherapy Evidence Database (PEDro), enquanto em 

artigos de estudos observacionais foi aplicado o Strengthening the Reporting of 

Observacional Studies in Epidemiology (STROBE). RESULTADO: 5 artigos foram 

incluídos para sumarização dos dados e avaliação da qualidade metodológica. 

CONCLUSÃO: O fisioterapeuta exerce uma função importante em uma UTI neonatal, 

através da prática de exercícios de estimulação, manobras e acompanhamentos, 

porém mais estudos acerca do tema precisam ser realizados para que se possa ter 

uma ideia melhor das intervenções realizadas pelo fisioterapeuta e a forma a serem 

aplicadas. 

Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro; Pré-Termo; Unidade de Terapia 

Intensiva; Fisioterapia. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In Brazil, 320,000 babies are born prematurely each year. A baby born before 

the 37th week of pregnancy is considered premature. The national percentage of 

premature infants in Brazil is approximately 12%, twice the average in European 

countries. Several complications can be generated as a result of prematurity. 

OBJECTIVE: This review aims to identify and describe the importance of the physical 

therapist within the neonatal intensive care unit. METHOD: A systematic literature 

review was performed, based on the Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses. The search was carried out in the MedLine/PubMed, 

PEDro, SciELO, VHL and LILACS databases, using the following descriptors: 

"Premature Newborn", "Preterm", "Neonatal Intensive Care Units" and "Physiotherapy" 

in English and Portuguese, with a 5-year restriction on the year of publication. Articles 

specifically related to physiotherapeutic care with premature infants in a Neonatal 

Intensive Care Unit were included; In this review, five articles were selected, the 

methodological rigor was applied by two different instruments, in a randomized clinical 

trial the Physiotherapy Evidence Database (PEDro) assessment scale was used, while 

in articles of observational studies the Strengthening the Reporting of Observational 

was applied Studies in Epidemiology (STROBE). RESULT: 5 articles were included for 

data summarization and methodological quality assessment. CONCLUSION: The 

physical therapist plays an important role in a neonatal ICU, through the practice of 

stimulation exercises, maneuvers and accompaniments, but more studies on the 

subject need to be carried out. so that you can have a better idea of the interventions 

performed by the physical therapist and the way they are applied. 

Keywords: Premature; Infant; Intensive Care Units Neonatal; Physical Therapy 

Modalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Saúde cerca de 15 milhões de bebês passam 

por nascimento prematuro todos os anos. No Brasil, 320 mil bebês nascem de maneira 

prematura a cada ano, o equivalente a 877 por dia, 37 por hora ou 6 prematuros a 

cada 10 minutos. Dados dos sistemas de informações do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021) informam que em 2019, 11% dos nascidos 

vivos no Brasil foram prematuros e em 2020, 11,31%. Em 2021, os números de 

prematuridade no Distrito Federal foram maiores do que a média nacional. Enquanto 

o Brasil esteve com a média de prematuridade de 11,1%, no DF a média era de 12% 

(LOPES, 2021). 

O parto prematuro pode ser subagrupado em extremo (menos de 28 semanas), 

grave (entre 28 e 32 semanas) e moderado ou “próximo” (32 a 36 semanas). Em 2005, 

um comitê de especialistas organizado pelo National Institute of Child Health and 

Human Development of the National Institutes of Health (NIH) nos EUA sugeriu o 

termo “prematuridade tardia” para recém-nascidos com idade gestacional (IG) entre 

34 0/7 e 36 6/7 semanas (LEAL et al., 2016). O nascimento prematuro tem relação 

com a morbimortalidade neonatal e as condições crônicas na infância, além de ser a 

principal causa de internação em Unidades Neonatais (LEAL et al., 2016). As 

complicações do parto prematuro incluem problemas de desenvolvimento a longo 

prazo, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldades de 

aprendizagem, atrasos motores, problemas de percepção visual e motor visual, 

déficits de funcionamento executivo, paralisia cerebral e deficiências visuais e 

auditivas (ROSS et al., 2017). No início do século passado, em 1901, técnicas 

respiratórias da fisioterapia eram empregadas no tratamento de bronquiectasias. 

Entre as décadas de 50 e 60, foi iniciado o trabalho da fisioterapia respiratória 

pediátrica e neonatal, em razão das epidemias de poliomielite. Ao longo dos anos, o 

fisioterapeuta tornou-se um especialista no cuidado ao paciente crítico dentro das 

unidades de terapia intensiva (UTI) pediátrica e neonatal (EWART, 1901; 

SARMENTO, 2011).  

A inserção dos fisioterapeutas dentro das unidades de terapia intensiva 

aconteceu de forma ampla após a profissão ser reconhecida pelo Ministério da Saúde, 
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com advento da Portaria GM/MS n° 3432/GM, de 12/08/1998 (BRASIL, 1998), na qual 

se prevê a obrigatoriedade da presença deste profissional nas equipes de terapia 

intensiva neonatal e pediátrica. Mais recentemente, a Portaria nº 930, de 10/05/2012 

(BRASIL, 2012), que define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção 

integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios 

de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), incluiu o fisioterapeuta como parte da equipe mínima formada 

para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Atualmente, a 

ação do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva é ampla e tem como 

objetivos avaliar a mecânica respiratória do paciente, prestar assistência por meio de 

técnicas específicas da fisioterapia para melhor evolução da doença e fornecer 

cuidados na assistência ventilatória (ROSS et al., 2017).   

Apesar de tantas vantagens, ainda há carência de evidências que tragam a 

descrição de intervenções em função do tempo de assistência, o que confere ao 

presente estudo grande relevância. Em consonância  com  a  problemática  exposta,  

o  objetivo  desta  revisão  sistemática  da  literatura  (RSL)  consiste em identificar e 

descrever a importância do fisioterapeuta dentro da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) e como contribui com a melhora do sistema respiratório e motor do 

recém-nascido pré-termo (RNPT). 
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2 MÉTODO 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

(PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE, 2022). 

 

2.1 Busca e identificação dos artigos 

A busca eletrônica foi realizada por três pesquisadores de forma organizada e 

independente. Essa etapa abrangeu a biblioteca da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e bases de dados como Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed), Physiotherapy Evidence 

Database (PEDRo), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual 

da Saúde (BVS). Sendo propostos descritores em Inglês e Português, a princípio de 

acordo com a lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), e por seguinte foram 

acrescentadas outras palavras-chave frequentemente encontrados em artigos da 

temática. Foram utilizados como descritores na língua portuguesa as expressões 

“Recém-Nascido Prematuro”, “Pré-Termo”, “Unidades de Terapia Intensiva Neonatal” 

e “Fisioterapia”. No idioma inglês foram contemplados os termos “Premature”, “Infant”, 

“Intensive Care Units Neonatal” e “Physical Therapy Modalities”. A equação de busca 

foi elaborada, a partir da combinação dos operadores OR e AND, conforme as 

características de cada base de dado. Na base Pubmed e na biblioteca LILACS a 

pesquisa foi realizada no campo de “pesquisa avançada” (do inglês advanced search). 

Enquanto na base PEDro a busca foi realizada por meio do campo “busca simples” 

(do inglês simple search), “forma básica”. A busca foi realizada no período de julho a 

outubro de 2022.  

 

2.2  Seleção das evidências 

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com base na 

estratégia (Patient Intervetion Comparison Outcome) PICO: O fisioterapeuta dentro da 

unidade de terapia intensiva neonatal contribui com a minimização de complicações, 

melhora do sistema respiratório e motor no tratamento do recém-nascido prematuro? 
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Os artigos encontrados na busca eletrônica foram previamente analisados pelo título 

e resumo. Como na etapa de busca, esta análise também foi conduzida por três 

pesquisadores, de forma independente. Os artigos encontrados nas buscas eletrônica 

foram confrontados, com o objetivo de identificar possíveis duplicidades intra e entre 

as bases de dados, como entre as estratégias de busca. 

 

2.3  Critérios de inclusão e exclusão 

Foram  encaminhados  para  a  sumarização  de  dados,  por meio da leitura e 

análise plena dos artigos, em um quadro previamente estruturado (Quadro 1), artigos 

relacionados especificamente ao cuidado fisioterapêutico com prematuros em 

unidade de terapia intensiva neonatal,  publicadas  nos  idiomas  inglês e  português, 

estabelecendo limite temporal de 5 anos, cujas variáveis de intervenção 

correspondessem a redução do risco de complicações do sistema neurológico, 

sensorial, respiratório e motor do paciente. 

No entanto, os artigos encontrados que não estavam em consonância com 

esses critérios foram eliminados. Dentre estes, foram excluídos estudos de revisão 

bibliográfica, revisão sistemática e semelhantes, além de artigos não indexados ou 

indisponíveis na íntegra em bibliotecas, bases, e plataformas de dados pesquisadas. 

 

2.4  Sumarização dos dados 

A sumarização dos dados contemplou a extração dos dados a seguir: autores 

e ano de publicação das evidências, características da amostra, parâmetros, e por 

fim, os desfechos pertinentes à intervenção terapêutica utilizada. 

 

2.5  Avaliação da qualidade metodológica 

Em decorrência da trajetória metodológica dos artigos incluídos, o rigor 

metodológico foi realizado por dois instrumentos distintos. No caso de ensaio clínico 

aleatório foi utilizada a escala de avaliação da Physiotherapy Evidence Database 
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(PEDro)(PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE, 2022). Enquanto em artigos de 

estudos observacionais foi aplicado o Strengthening the Reporting of Observacional 

Studies in Epidemiology (STROBE) (MALTA et al., 2010). A sumarização dos dados 

e avaliação metodológica também seguiram critérios de avaliação independente, 

sendo realizadas por três pesquisadores, com a disponibilização de um quarto avaliar 

no caso de eventuais divergências. No entanto, em nenhuma das etapas descritas foi 

necessária a participação do quarto avaliador. 

Quadro 1- Evidências selecionadas com descrição dos parâmetros e efeitos da fisioterapia em 
recém-nascidos prematuros. 

Autor/ 
Ano 

Amostra Intervenção 
fisioterapêutica 

avaliada 

Parâmetros Desfecho 

 Ross et al, 
2017. 

79 bebês 
prematuros ≥35 
semanas de idade 
gestacional UTI 
nível IV. 

Amplitude de 
movimento, 
Alongamento, 
Treinamento de 
força, 
Atividades sensório-
motoras, 
Drenagem linfática 
manual, 
Massagem 
terapêutica,  
Estimulação 
vestibular. 

Momento do início 
da terapia: 26–34 IG 
Tempo gasto na 
avaliação: 15–45 
Tempo das sessões 
de tratamento 
(minutos): 23–31 
Total de sessões de 
tratamento: 2–50 
Total de horas de 
tratamento: 0,9–23 
Número médio de 
sessões por 
semana: 1–2,9 

Otimizou o 
movimento, 
abordando 
habilidades motoras 
funcionais, 
habilidades motoras 
grossas e 
alongamentos. 

Andreazza, 
Gomes EO, 
Motter AA, 

Cat ML, 
Cavalcante 

RPGV, 
2019. 

22 bebês 
prematuros ≥ 24 a 
32 semanas de 
idade gestacional. 
Recém-nascidos 
prematuros no 
CPAP 24 (48%), 
ventilação 
mecânica invasiva 
18 (36%), cateter 
nasal 6 (12%) e 
sem nenhum 
suporte de 
oxigênio 2 (4%). 

Manobras de 
fisioterapia 
respiratória 
desobstrutiva: 
compressão/desco
mpressão torácica 
com estabilização 
da caixa torácica e 
vibrocompressão. 
Avaliou-se a 
presença de dor 
após as manobras 
fisioterapêuticas 
através das escalas 
de dor NIPS e PIPP. 

Momento de início 
da terapia: 24 a 32 
IG 
Tempo das sessões 
de tratamento: 15 
minutos 
Total de sessões de 
tratamento: 5 
sessões  
Número médio de 
sessões por 
semana: 5 

Manobras de 
fisioterapia 
respiratória são 
suaves para não 
causarem dor. 
Porém é importante 
estar sempre atento 
aos sinais e 
oferecer 
atendimento 
humanizado ao 
prematuro para 
minimizar efeitos 
nocivos do 
internação. 
Observou-se dois 
casos com escore 
de dor positivo após 
as manobras, em 
recém-nascidos 
distintos sendo uma 
ocorrência avaliada 
pela escala NIPS e 
uma pela escala 
PIPP. 
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De Oliveira, 
Alana; 

Monteiro et 
al, 2019. 

61 bebês 
prematuros no 
período PREF e 93 
no POSF. 

Inserção da 
fisioterapia em 
tempo parcial de 
assistência (6 a 8 
horas diárias em 
dias úteis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Não houve diferença 
estatística entre as 
características 
maternas nos 
períodos estudados. 
Houve diferença 
significativa nas 
idades gestacionais, 
e nas frequências de 
reanimação na sala 
de parto, IOT, SDR e 
sepse, maiores no 
período POSF. 
Houve diferença 
significativa entre 
todas as variáveis 
ventilatórias com 
tempos de suporte 
maiores no período 
POSF. Verificou-se 
melhora entre tempo 
de oxigenoterapia e 
tempos de 
internação na UTIN 
entre os dois 
grupos. 

Almeira 
Nicole  et al, 

2021. 

19 bebês 
prematuros de 0 a 
12 meses de idade 
corrigida. 

Cartilhas de 
orientação 
direcionadas aos 
pais para melhorar o 
desenvolvimento 
motor e 
neuropsicomotor. 

Momento de início 
da terapia: 0-12 
meses de idade 
corrigida 
Tempo das sessões 
de tratamento: não 
informado no artigo 
Tempo médio de 
permanência na uti: 
48,7 dias 

Observou-se que os 
bebês superaram os 
atrasos identificados 
na primeira 
avaliação, embora 
os resultados no 
Denver tiveram 
variações ao longo 
do tempo. 

FR dos 
Anjos, AM 
Nakato, PK 
Hembecker 
et al, 2021. 

44 bebês 
prematuros ≥ 32 e 
34 semanas de 
idade gestacional 
(25 meninas e 19 
meninos) 

Foram 
randomizados em 
dois grupos, grupo 
hidroterapia HG (n = 
22) e grupo 
estimulação tátil-
cinestésica TKSG (n 
= 22).  
O ganho de peso foi 
o parâmetro 
avaliado 
diariamente. 

Momento do início 
da terapia: 32 a 34 
IG 
Tempo das sessões 
de tratamento 
(minutos): 15 TKSG 
e 8 HG 
Total de sessões de 
tratamento: 5 dias 
Número médio de 
sessões por 
semana: 5 

A partir do 1º dia, os 
verificou-se variação 
mediana na taxa de 
ganho de peso entre 
25 e 32g no TKSG e 
20 a 35g em H.G a 
partir do 1º dia. 

Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT 2022. 
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3 RESULTADOS 

A trajetória pertinente à busca, à seleção, à elegibilidade e à inclusão das 

evidências científicas relacionadas ao cuidado fisioterapêutico com prematuros em 

unidade de terapia intensiva neonatal pode ser visualizada no fluxograma da Figura 

1. 

Conforme as estratégias estabelecidas, 103 arquivos foram encontrados na 

base PubMed, 32 na BVS, 13 no LILACS e nenhum nos demais, totalizando 148 

achados. Não houve achados em busca manual pertinentes ao tema. Posteriormente, 

foi investigada e evidenciada a existência de duplicidade entre os achados. Ao final 

104 artigos foram considerados após avaliar publicação no período posterior a 2017, 

no entanto 71 não foram selecionados em razão dos critérios de elegibilidade. A razão 

para essa exclusão foi o fato de que, apesar da estratégia de busca utilizada tentar 

selecionar documentos potencialmente elegíveis, muitas evidências não atendem aos 

critérios de inclusão. Por exemplo, artigos não disponibilizados na íntegra e de forma 

gratuita. Enquanto das 33 evidências incluídas para avaliação plena, 28 foram 

excluídos em razão da incompatibilidade com os critérios de elegibilidade citados no 

fluxograma na Figura 1. De forma detalhada, as razões de exclusão correspondem a 

estudos que não atendiam a pergunta de pesquisa, estudos de artigos de revisão, 

duplicados e aos idiomas escolhidos. 

Concluído o processo de elegibilidade, 5 artigos foram incluídos para 

sumarização dos dados e avaliação da qualidade metodológica. Nesse sentido, as 

evidências extraídas contêm artigos nos idiomas inglês e português, publicados entre 

os anos de 2017 a 2021. 

A descrição dos artigos selecionados nesta pesquisa, com autor e ano, 

intervenção fisioterapêutica e principais resultados encontra-se no Quadro 1 e a 

avaliação da qualidade metodológica na Tabela 1 e 2. 

A idade gestacional dos recém-nascidos variou de 24 a 34 semanas. No que 

se refere à avaliação da qualidade metodológica pelos critérios de STOBE, a 

aderência aos critérios variou entre 59% e 95,45% sendo dois estudos classificados 

como A, ultrapassando 80% dos critérios cumpridos (Tabela 1). E na avaliação de 
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qualidade metodológica pelos critérios da escala PEDro, a adesão aos critérios ficou 

em 72,7% não sendo classificado como A pois não apresenta acima de 80% dos 

critérios atendidos (Tabela 2). 

 

Figura 1- Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA 

 

Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT. 2022  
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Tabela 1- Avaliação do rigor metodológico pelo STROBE: 

 

Artigo 
  Itens da escala STROBE Total 

de 
itens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

 Ross et al. 
(2017). 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16/22 

Andreazza 
MG, Gomes 
EO, Motter 
AA, Cat ML, 
Cavalcante 
RPGV 
(2019). 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13/22 

De Oliveira, 
Alana 
Monteiro et 
al, 2019. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20/22 

Nicole 
Almeira et 
al, 2021. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21/22 

Legenda: 0 - Não apresenta o item preconizado; 1 - Apresenta o item preconizado; O percentual refere-se 

ao valor total obtido nos itens avaliados, sendo 100% correspondentes a 22 itens. 

Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT. 2022.  

 

Tabela 2- Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro 

Artigo Itens da escala PEDRo Pontuação 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

FR dos Anjos, AM 
Nakato, PK Hembecker 
et al (2021). 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8/11 

Legenda: 0 - Não apresenta o critério preconizado; 1 - Apresenta o critério preconizado. 

Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT. 2022.  
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4 DISCUSSÃO 

As Unidades de Terapia Intensiva são estruturas assistenciais com a finalidade 

de oferecer atenção contínua e suporte avançado a pacientes críticos, 

disponibilizando recursos de alta tecnologia que auxiliam ou substituem a função de 

órgãos vitais. Já as UTIs neonatais objetivam a atenção aos recém-nascidos (RN) 

extremamente doentes, cuja condição clínica constitui uma ameaça imediata ou 

potencial à vida, como nos casos de prematuridade e enfermidades congênitas. O 

fisioterapeuta neste contexto, tem como objetivo auxiliar na prevenção e tratamento 

de complicações respiratórias, contribuir para desobstrução de vias aéreas e riscos 

de patologias associadas, melhorar o sistema sensorial, neurológico, motor e 

circulatório otimizando os gases sanguíneos e os sinais vitais, assim, diminuindo a 

permanência no hospital e contribuindo com aceleração da alta (DF, 2016),(OLIVEIRA 

et al., 2019),(MOLA et al., 2015), (BASSANI et al., 2016), (RIBEIRO et al., 2007), 

(LANZA et al., 2010), (VAN GINDERDEUREN et al., 2017), (RIBEIRO; REGO, 2008).  

Estimulação motora e manobras respiratórias foram as principais intervenções 

encontradas na literatura, seguidos de alongamentos, terapias manuais, treino de 

força, mobilizações e hidroterapia. A fisioterapia respiratória tem por objetivos 

primários a drenagem das secreções dos pulmões e a melhora da ventilação 

prevenindo atelectasias, hipóxia, hipercapnia, manutenção do sistema 

cardiorrespiratório. Já a Fisioterapia motora abrange o programa de estímulo 

sensório-motor que consiste em posicionamentos, toques, balanços, uso de texturas 

diferentes, estímulos orofaciais, olfativos, visuais e sonoros(FRANCISCO, 2008). 

No estudo conduzido por Ross (ROSS et al., 2017) e Almeida (ALMEIDA et al., 

2021), notou-se uma melhora significativa no desenvolvimento motor dos RNPT, 

apesar de um possuir intervenção direcionada aos pais do recém-nascido e o outro 

focar no contato direto do fisioterapeuta com o RN, o desfecho é favorável em ambas 

intervenções otimizando o movimento de habilidades motoras funcionais, habilidades 

motoras grossas e alongamentos. A participação dos pais no processo de cuidado 

dos seus neonatos foi citada nos trabalhos de Dusing (DUSING et al., 2013), Oberget 

(ØBERG et al., 2012), Gravem (GRAVEM et al., 2009) e Dusing (DUSING; VAN 

DREW; BROWN, 2012), foi observado que as mães veem a estimulação tátil como 

benéfica e desejam aplicá-la nos RNPT, contudo, a insegurança as impendem de 
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realizar. Os autores ressaltam a importância da participação dos pais, pois a educação 

destes diminuir a ansiedade, ajudando a implementar atividades de desenvolvimento 

na rotina da criança e melhorando o desenvolvimento.Assim, Fleig (FLEIG et al., 2017) 

evidência que a fisioterapia neuropsicomotora desempenhada na unidade de terapia 

intensiva neonatal, quando realizada de modo apropriado, assume resultados efetivos 

e benéficos aos pré-termos.  

O estudo apresentado por Andreazza (ANDREAZZA et al., 2019) relata a 

importância do fisioterapeuta estar atento aos sinais de dor apresentados pelo 

prematuro juntamente a importância do atendimento humanizado para minimizar 

efeitos nocivos da internação. O artigo foca em manobras de fisioterapia respiratória 

desobstrutiva: compressão/descompressão torácica com estabilização da caixa 

torácica e vibrocompressão, trazendo como desfecho dois casos distintos com escore 

de dor positivo após as manobras, sendo uma ocorrência avaliada pela escala NIPS 

e uma pela escala PIPP. Nicolau (NICOLAU et al., 2008) afirma que as manobras de 

fisioterapia respiratória em recém-nascidos pré-termo não geram dor, dispensando 

analgesia, entretanto, a aspiração endotraqueal mostrou-se dolorosa, recomendando 

métodos analgésicos antes de sua realização. Segundo Falcão (FALCÃO et al., 2007), 

no estudo efetuado com 60 RN, em que antes e depois da sessão de fisioterapia 

respiratória, os mesmos não indicavam resultados compatíveis com dor, porém os 

prematuros manifestaram dor enquanto a realização da vibrocompressão torácica 

manual e à manobra de estimulação diafragmática manual, analisada pela escala 

NIPS, confrontando as duas manobras foi constatado que a vibrocompressão é mais 

dolorosa contrariando os dois autores.  

No entanto, não foram detectados nesta literatura estudos similares que 

possibilitassem um debate mais aprofundado sobre este tema. Objetivando cuidados 

a serem tomados, o estudo de Gimenez (GIMENEZ et al., 2019) e Santos (SANTOS 

et al., 2012) evidenciam uma falha da parte dos profissionais da saúde em reconhecer 

dor nos pré-termos, todavia, liga um sinal de alerta para necessidade de 

sistematização da avaliação de dor. Referente à humanização no cuidado ao RNPT, 

Souza e Ferreira (SOUZA; FERREIRA, 2010) citaram a diminuição do nível de ruído, 

som e luminosidade, maior atenção ao posicionamento do neonato, a necessidade de 

intervenções menos estressantes, a preservação da temperatura, manipulação 
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mínima e a integração entre os profissionais da UTIN como condutas a serem 

adotadas para promover uma assistência ideal e humanizada aos pacientes. Dessa 

forma, conclui-se que a interação entre o RN, o fisioterapeuta, o ambiente, os 

equipamentos e a rotina é indispensável para evolução rápida e satisfatória dos 

pacientes (SANTOS, 2017). 

No estudo desenvolvido por FR dos Anjos (ANJOS et al., 2022), fora 

apresentado estímulos motores como intervenção, a fim de aumentar o peso dos 

recém-nascidos, que mostraram-se capazes de reduzir o nível de cortisol, diminuindo 

o gasto energético. Johnston (JOHNSTON et al., 2021) e Moreno (MORENO; 

FERNANDES; GUERRA, 2011) constataram que a mobilização passiva articular, a 

massagem e o posicionamento demostram benefícios não só no ganho de peso, mas 

também na redução do tempo de hospitalização, melhora da força muscular e 

mineralização óssea, otimizando o desempenho do comportamento motor e 

contribuindo para fortalecimento do sistema imunológico. 

O estudo apresentado por Oliveira (OLIVEIRA et al., 2019), não traz 

intervenção específica, apenas observa a inserção de um fisioterapeuta em uma UTIN 

por um período de 6 a 8 horas diárias, em seu desfecho apresentou benefícios como 

a manutenção dos tempos de internação e da oxigenoterapia.  Já Ramos (RAMOS, 

2016) e o Governo do Distrito Federal (DF, 2016) constataram que a oxigenoterapia 

conduzida pelo fisioterapeuta tem como objetivos ofertar oxigênio suficiente para 

manter a alimentação dos tecidos nos padrões normais, corrigir hipoxemia e diminuir 

a sobrecarga cardiopulmonar, concordando com a autora na redução do tempo de 

internação e mortalidade dos RNPT após o procedimento. Para Costa (COSTA, 2010), 

12 horas diárias de atendimento fisioterapêutico reduziram as pressões inspiratórias 

e frações inspiradas de oxigênio sem diferenças entre o tempo de ventilação, 

oxigenoterapia e internação hospitalar. 

Sobre a temática, foi anunciada a hipótese de que a fisioterapia no cuidado com 

recém-nascidos prematuros na unidade de terapia intensiva neonatal possibilita ao 

paciente melhora funcional dos sistemas respiratório e motor. Quanto à importância 

da fisioterapia na UTIN, todos os autores pesquisados acreditam que os desfechos 

positivos dos bebês que foram submetidos a fisioterapia apresentaram-se melhores 

do que daqueles que não foram submetidos. Dessa maneira, Andreazza 
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(ANDREAZZA et al., 2019), Nicolau (NICOLAU et al., 2008), Oliveira, (OLIVEIRA et 

al., 2019), Ramos (RAMOS, 2016) e Costa (COSTA, 2010) apresentam, sobretudo, a 

melhora da capacidade respiratória, não progredindo para decorrências negativas, 

assertiva que vai de encontro ao que se propôs na hipótese de melhora funcional do 

sistemas respiratório. Já Ross (ROSS et al., 2017), Almeida (ALMEIDA et al., 2021) e 

Fleig (FLEIG et al., 2017)notaram melhora no desenvolvimento motor,  dos Anjos 

(ANJOS et al., 2022), Johnston (JOHNSTON et al., 2021) e Moreno (MORENO; 

FERNANDES; GUERRA, 2011) explicam o fato do ganho de peso, que favorece a 

alta hospitalar, e confirmam diminuir a mortalidade e morbidades. Nesse contexto, os 

autores corroboram com hipóteses de melhora funcional do sistema motor anunciadas 

nesse trabalho. 

5 CONCLUSÃO 

O encargo do fisioterapeuta no atendimento na unidade de terapia intensiva 

neonatal é de verificar a melhor abordagem, a fim de intervir precocemente nas 

possíveis disfunções que o RNPT estará exposto ao permanecer internado por 

extensos períodos, prevenindo e minimizando danos neuromuscular esquelético, 

respiratório, circulatório entre outros. Dessa forma, a constante presença do 

fisioterapeuta na UTI faz com que o mesmo se torne cada vez mais necessário na 

assistência ao recém-nascido pré-termo, variando entre prática de exercícios de 

estimulação, manobras respiratórias e acompanhamentos. Recomenda-se que sejam 

feitos mais estudos com objetivo de padronizar as técnicas utilizadas, facilitando assim 

a investigação minuciosa dos efeitos gerados, tanto positivos como negativos, 

proporcionando ao prematuro cuidados seguros em meio a uma evidente 

vulnerabilidade. 
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