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RESUMO 

 
Introdução: Antigamente acreditava-se que pacientes acamados em unidades 
de terapia intensiva deveriam ficar em repouso absoluto e não realizar qualquer 
tipo de esforço, fator que posteriormente foi descoberto que pode atuar na 
complicação do quadro e consequente prolongação da estadia na UTI, e então 
após a segunda guerra mundial evidências comprovaram que a mobilização 
precoce ajuda no tempo de recuperação, obtendo resultados positivos quanto a 
prática, promovendo não somente os benefícios musculoesqueléticos, como 
também trazendo benefícios cardiorrespiratórios, além de benefícios 
metabólicos, sendo eles de curto e longo prazo. Objetivo: Abordar a utilização e 
benefícios de técnicas de mobilização precoce em adultos acamados em 
unidade de terapia intensiva. Método: Foi feita uma revisão sistemática de 
literatura, de acordo com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) realizada sobre a atuação 
fisioterapêutica proposta no estudo, em adultos acamados na unidade de terapia 
intensiva. Os artigos foram buscados nas principais bases de dados em saúde: 
LLILACS, PEDro, PubMed, PEDRo, SciELO, através dos descritores iniciais: 
Mobilização precoce, Unidade de Terapia Intensiva, Fisioterapia, Reabilitação 
Resultados: Nos 12 artigos incluídos foi evidenciado diferentes formas de 
realização da mobilização precoce como, eletroestimulação neuromuscular, 
exercício ativo, massagem e tratamento convencional. Conclusão: Conclui-se 
que a mobilização precoce em pacientes acamados traz resultados positivos 
para a recuperação do paciente, contudo, é necessário que se tenha uma 
amostragem mais significativa, clara e que compare as diferentes formas de 
mobilização precoce para futuros estudos na área. 

 
DESCRITORES: Mobilização precoce, Unidade de Terapia Intensiva, 
Fisioterapia, Reabilitação 

 
 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Reducing the complications caused by the immobilization of 
bedridden patients for a long period of time has become an important factor in 
the rehabilitation of individuals in this situation. In the past, it was believed that 
patients in this situation could not make any kind of effort, but with recent studies, 
it is possible to see that early mobilization helps in the recovery time, accelerating 
it, and having positive results regarding the practice, promoting not only the 
musculoskeletal benefits, as well as bringing cardiorespiratory benefits, in 
addition to metabolic benefits, being them short and long term. Objective: To 
address the use and benefits of early mobilization techniques in adult patients 
bedridden in an intensive care unit. Methodology: A systematic literature review 
will be carried out, according to the PRISMA guidelines (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) to be carried out on the 
physiotherapeutic action proposed in the study, in bedridden patients in the 
intensive care unit. The articles will be searched in the main health databases: 
LLILACS, PEDro, PubMed, PEDro, SciELO, through the initial descriptors: Early 
Mobilization, Intensive Care Unit, Physiotherapy, Rehabilitation. Results: 
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Expected to find protocols and suggestions for conducts that prove that 
therapeutic exercises are effective in treatment, especially when started early, 
bringing positive results and psychological and physical benefits to the patient, 
reducing the risks of hospitalization for long periods. Conclusion: It is concluded 
that early mobilization in bedridden patients brings positive results for the 
patient's recovery; however, it is necessary to have a more significant sampling 
for future studies in the area. 

 

DESCRIPTORS: Early Mobilization, Intensive Care Units, Physiotherapy, 
Rehabilitation 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

No passado acreditava-se que a melhor conduta para um paciente 
acamado era a não realização de qualquer tipo de esforço, pois o repouso total 
traria benefícios clínicos ao paciente; este conceito se perpetuou até a segunda 
guerra mundial, entretanto, estudos comprovam que a mobilização precoce é 
eficiente para a melhora do quadro clínico do paciente internado em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), impactando na sua saúde física e mental ¹. A UTI é 
denominada como um ambiente de alta complexidade com enfoque 
multidisciplinar e interdisciplinar destinado à pacientes com quadros graves e 
instáveis.2 Dados epidemiológicos mostram que mais de 5 milhões de pessoas 
são internadas em UTIs a cada ano, resultando em complicações associadas ao 
repouso prolongado, afetando a morbimortalidade destes pacientes.2 

Pacientes com maior tempo de hospitalização na UTI e perante maior 
período de ventilação estão mais vulneráveis à redução de massa muscular e 
logo possuem uma recuperação mais prolongada.3 O imobilismo por longos 
períodos muitas vezes pode facilitar a ocorrência da fraqueza muscular global, 
também denominada fraqueza muscular adquirida na UTI (FMA-UTI).3 Segundo 
dados epidemiológicos, aproximadamente 20-50% dos enfermos apresentam 
fraqueza adquirida na Unidade de Terapia Intensiva, causando atrofia no 
músculo por desuso esquelético muscular. 4 

Além das questões relacionadas à fraqueza muscular, diversos fatores 
podem contribuir para a debilidade global e cooperar para um extenso tempo de 
internação de pacientes críticos, tornando-os mais sujeitos a infecções 
hospitalares, que são agravadas devido à sedação e imobilidade; os longos 
períodos de imobilização também aumentam a ocorrência de polineuropatias e 
miopatias.4, 5

 

O conceito global de mobilização é definido como “a atividade física que, 
realizada com intensidade adequada, produz benefícios fisiológicos para o 
organismo”. 2 O termo “mobilização precoce” (MP) está relacionado a atividades 
de mobilização iniciadas logo após a estabilização de alguns sinais fisiológicos: 
cardiovasculares, neurológicos e respiratórios.6 Do ponto de vista 
cardiovascular, os parâmetros de referência são frequência cardíaca > 40bpm e 
< 130bpm; pressão arterial sistólica (PAS) > 90mmHg e < 180mmHg; pressão 
arterial média > 60mmHg e < 110mmHg. Do ponto de vista respiratório, os 
critérios de segurança recomendados são frequência respiratória > 5irrpm e 
<40irrpm; saturação periférica de oxigênio > 88%; se o paciente estiver em VM, 
verificar fração inspirada de oxigênio < 60% e/ou pressão expiratória final 
positiva ( PEEP ) < 10cmH2O. Do ponto de vista neurológico, o paciente não 
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deve apresentar pressão intracraniana elevada ou agitação; deve ser capaz de 
compreender e executar comandos corretamente e ser capaz de abrir os olhos 
para receber estímulos verbais.7 Outro parâmetro de segurança a ser seguido, 
em casos de trombose venosa profunda (TVP), exige que a conduta 
fisioterapêutica esteja associada ao uso de anticoagulante, sendo iniciada após 
24 horas do uso do mesmo, para não correr risco do paciente sofrer de 
tromboembolismo.8 

A MP é realizada por meio de práticas fisioterapêuticas como treinamento 
de sedestação a beira do leito, ortostatismos, transferências para a cadeira de 
rodas, posicionamento adequado no leito e a deambulação. A conduta deve ser 
traçada como plano fisioterapêutico para minimizar o risco de tromboembolismo, 
além de manter a amplitude de movimento, tônus, força e o desempenho 
muscular.9 

Além dos exercícios, existem alguns meios como forma alternativa que 
previnem a perda da força muscular, como a eletroestimulação neuromuscular 
(EENM), que melhora a ativação da musculatura em pacientes acamados ao 
maximizar a contração voluntária, a resistência muscular e a força. 9 A 
estimulação elétrica é realizada para melhorar efetivamente a força muscular 
periférica induzida pela imobilidade, gerar estresse cardiorrespiratório mínimo, 
reduzir complicações associadas ao repouso prolongado e promover força 
muscular durante a reabilitação. 9

 

Durante a permanência na UTI os músculos mais afetados 
significativamente são os da respiração, visto que o paciente fica acoplado ao 
ventilador mecânico por tempo prolongado, amenizando assim, o trabalho da 
ventilação espontânea; 9 neste sentido o exercício precoce tem o potencial de 
diminuir o tempo de internação e melhorar a função respiratória em pacientes 
com insuficiência respiratória aguda. 4

 

Para que se possa diminuir os efeitos deletérios de uma inatividade 
prolongada e o tempo de internação de pacientes na unidade de terapia 
intensiva, a fisioterapia entra como parte importante para o tratamento, uma vez 
que, a mobilização precoce ajuda na recuperação funcional do paciente. ³ A 
mobilização precoce é capaz de atuar na circulação, perfusão central e 
periférica, ventilação ou estado de consciência do paciente, incluindo aspectos 
físicos e mentais 3 e, quando realizada precocemente pode ser importante para 
prevenir complicações pós-operatórias, melhorar a capacidade funcional e 
reduzir o tempo de internação de pacientes que foram submetidos à cirurgia 
cardíaca.4 

A mobilização precoce é um conjunto de práticas denominadas seguras e 
que oferecem pouco risco para efeitos adversos e através do estímulo da 
movimentação no leito e da deambulação precoce, pode-se prevenir 

encurtamentos, atrofias e contraturas. A mobilização, quando realizada de 
maneira precoce é capaz de melhorar a mobilidade e flexibilidade, reduzir a 
tensão muscular, tratar o edema, promover a reeducaçãopostural e consciência 
corporal e ajudar na respiração e circulação, reduzindo complicações que levam 
diretamente à melhora do estado funcional, da atividade muscular, da 
capacidade de ventilação e da qualidade de deambulação pré alta hospitalar 10. 

Os resultados desse estudo podem direcionar profissionais da área no 
manejo de pacientes adultos acamados em UTIs. Além disso, a síntese de 
informações relevantes a essa área de atenção colabora para a tomada de 
decisão profissional e maior abordagem da prática baseada em evidências. O 
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presente artigo trará benefícios de curto, médio e longo prazo aos pacientes 
adultos hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva. 

Portanto o objetivo do presente estudo é mostrar, através de uma revisão 
de literatura, a importância das técnicas fisioterapêuticas no auxílio da 
mobilização precoce em pacientes acamados na unidade de terapia intensiva, 
com o objetivo de prevenir complicações sistêmicas causadas pelo imobilismo, 
e assim, fazer com que o paciente consiga retornar as suas funcionalidades e a 
sua independência. Analisando recursos da fisioterapia utilizados no tratamento 
de pacientes em repouso no leito, a seguinte questão é: Quais os efeitos da 
fisioterapia em pacientes adultos hospitalizados em Unidade de Terapia 
Intensiva através da mobilização precoce? 

A hipótese estudada foi a importância da atuação da fisioterapia através 
de técnicas de mobilização precoce, e o quanto estas podem ser cruciais para 
melhora na independência funcional do paciente pós-alta na UTI. Devido a isso, 
esta revisão sistemática buscou verificar a eficácia das técnicas aplicadas na 
unidade de terapia intensiva averinguando a recuperação de pacientes sem 
acompanhamento fisioterapêutico e compará-las às dos pacientes com 
acompanhamento prévio. Sendo assim, foi possível analisar a eficácia da 
mobilização precoce em pacientes adultos acamados em Unidade de Terapia 
Intensiva. 

Em consonância com a problemática exposta, o objetivo desta revisão 
sistemática de literatura consiste em analisar a eficácia da intervenção 
fisioterapêutica através da mobilização precoce em pacientes adultos acamados 
em unidade de terapia intensiva. 

 

2. MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de acordo com as 
diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- 
Analyses) organizada e conduzida por um orientador e três pesquisadores a ser 
realizada sobre a atuação fisioterapêutica através da mobilização precoce em 
pacientes adultos acamados na unidade de terapia intensiva. 

 

2.1 Busca e Identificação dos Artigos 

 
A busca foi realizada por meio eletrônico por 3 pesquisadores, etapa que 

abrangeu as seguintes bases de dados: biblioteca da Literatura Latino- 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 
Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed), Physiotherapy 
Evidence Database (PEDRo) e Cochrane Library. Sendo propostos descritores 
nos idiomas, Português e Inglês de acordo com a lista de Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS). 

Foram utilizados os seguintes descritores na língua portuguesa, 
“mobilização precoce”, “unidade de terapia Intensiva”, “fisioterapia”, 
“reabilitação”, “idoso”. E o idioma inglês contemplou os termos “ early 
mobilization “, “ intensive care units”, e “adult”. 

A equação da busca foi elaborada utilizando o operador booleano “AND”, 
conforme as especificidades de cada base de dados, formando a frase de 
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pesquisa: Early Ambulation, Intensive Care Units, adult; formando-se a frase de 
pesquisa: (("early mobilization") AND ("intensive care units")) AND ("adult"). A 
pesquisa foi realizada no idioma inglês e no campo de “pesquisa avançada” (do 
inglês “advanced search”) em todas as bases de dados supracitadas. Busca que 
correspondeu ao mês de agosto a outubro de 2022. 

 
2.2 Seleção das Evidências 

 
Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta de pesquisa 

com base na estratégia (Patient Intervention Comparision Outcome) PICO: 
Quais os efeitos da fisioterapia em pacientes adultos hospitalizados em Unidade 
de Terapia Intensiva através da mobilização precoce? 

Os artigos identificados na busca eletrônica, foram primariamente 
analisados pelo título e resumo por 3 pesquisadores de forma independente, 
contando com um orientador experiente no tema disponível para discutir 
possíveis divergências. Os artigos selecionados foram confrontados afim de 
identificar possíveis duplicidades intra e entre as bases de dados. 

 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 
Foram destinados para a sumarização de dados a partir da leitura e análise 

plena dos artigos, em um quadro previamente estruturado (Quadro 1) evidências 
com amostra composta por adultos acamados em UTI que abordem a prevenção 
da síndrome do imobilismo através da mobilização precoce, publicadas no 
idioma português, inglês, espanhol e publicações feitas entre o ano de 2012 e 
2022. Portanto os artigos que não estavam em consonância com os critérios 
supracitados foram eliminados do estudo, além de revisões bibliográficas e 
semelhantes, artigos indisponíveis na integra em bibliotecas, bases, e 
plataformas de dados pesquisadas. 

 
2.4 Sumarização de Dados 

 
A sumarização dos dados contemplou a extração dos seguintes dados: 

autores, ano de publicação das evidências, amostra, intervenção que identificou 
o tipo de mobilização precoce realizada, e por fim, o desfecho com enfoque em 
resultados que reflitam na função dos pacientes acamados na unidade de terapia 
intensiva. 

 
2.5 Avaliação da Qualidade Metodológica 

 
A avaliação de qualidade metodológica foi realizada por apenas um 

instrumento, em decorrência de todos os artigos selecionados para a inclusão 
do estudo serem ensaios clínicos randomizados, utilizando então a escala de 
avaliação da Physiotherapy Evidence Database (PEDro). 
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Quadro 1: Evidências selecionadas com descrição da amostra obtida, 
intervenção executado e resultados referentes a mobilização precoce em adultos 
acamados. 

 
Autor/Ano Amostra Intervenção Desfecho 

 
 
 
 

 
Patel – Bhakti et 
al, (2014) 11 

 
 

 
Amostra: 104 pacientes com 
ventilação mecânica. 
previamente inscritos em um 
ensaio clínico randomizado de 
fisioterapia e terapia 
ocupacional precoce (n= 49) 
versus a terapia convencional 
(n= 55) 

 

 
Pacientes na UTI receberam 
intervenção da fisioterapia e 
terapia ocupacional dentro 
de 72h de ventilação 
mecânica (mobilização 
precoce) ou tratamento 
padrão com terapia 
conforme prescrito pela 
equipe da atenção primária. 

A mobilização precoce 
pode ser preferida para a terapia 
intensiva de insulina e parece ter 
maior potência na prevenção da 
UTI-AW, possivelmente por causa 
de seus efeitos duplos na 
restauração da homeostase da 
glicose e na prevenção da atrofia 
desuso. Assim, a mobilização 
precoce pode fornecer um 
mecanismo fisiológico para superar 
a resistência à insulina de doenças 
críticas e UTI-AW. 

 
 
 

Masoud et al, 
(2015) 12 

 
 

Amostra: 108 pacientes de 
UTI de trauma receberam 
massagem de corpo inteiro 
{grupo experimental (n=54), ou 
cuidados de rotina {grupo 
controle (n=54). 

O método compõe a 
massagem    de corpo 
inteiro. Músculos deltoides, 
braços, costas, ombros, 
coxas, palmas e dedos, 
partes anterior e posterior 
das pernas, antebraços, 
barriga e peito, frente e dorso 
dos pés, músculos auxiliares 
e pescoço dos pacientes 
foram massageados. 
Durante 45 minutos, por um 
membro da família. 

 

A massoterapia é um 
tratamento seguro e eficaz em 
unidades de terapia intensiva para 
reduzir os problemas físicos e 
psicológicos do paciente. Por isso, 
recomenda-se o uso da 
massoterapia para a prática clínica 
como método de rotina. 

 
 
 
 
 

 
Hodgson et 
al. (2015) 13 

 
 

Amostra: 192 Pacientes 
ventilados por mais de 48 
horas, foi usada a escala de 
agitação e sedação de 
Richmond (RASS), co- 
intervenções, duração da 
ventilação mecânica, fraqueza 
adquirida na UTI (ICUAW) na 
alta da UTI. 

Mobilização precoce foi 
Definida como qualquer 
exercício ativo em que o 
paciente pudesse auxiliar na 
atividade usando sua própria 
força muscular e controle, 
que ocorreu  enquanto  o 
paciente estava recebendo 
ventilação  invasiva. Os 
níveis  máximos de 
mobilização foram exercícios 
na cama (N = 94, 7%), em pé 
à beira da cama (N = 11, 
0,9%) ou caminhada (N = 26, 
2%). 

Ao longo de 1.351 dias de estudo, 
foram coletadas informações 

durante 1.288 episódios 
planejados de mobilização precoce 

em pacientes em ventilação 
mecânica nos primeiros 14 dias ou 

até a extubação (o que ocorrer 
primeiro). Foi registrado o nível 

mais alto de mobilização 
precoce. Apesar da presença de 
equipe fisioterapêutica dedicada, 
não houve mobilização em 1.079 
(84%) desses episódios. Onde 

ocorreu a mobilização, 

 
 
 

Karadas et al, 
(2016) 14 

 
 

Amostra: incluiu 47 pacientes 
do grupo intervenção e 47 do 
grupo controle. Pacientes em 
ventilação mecânica não 
invasiva 

Foram realizados uma vez 
ao dia até a alta hospitalar. 
Exercícios passivos, ativos- 
assistidos ou ativos de ADM 
foram realizados com base 
na capacidade do paciente 
de responder a comandos. 
Exercícios de ROM foram 
realizados para as quatro 

Embora a incidência e a duração do 
delirium tenham diminuído 2,5 
vezes no grupo de intervenção em 
comparação com o grupo 
controle; não houve relação 
significativa entre os grupos 
intervenção e controle. Em 
conclusão, como as diminuições na 
ocorrência e duração do delirium 
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  extremidades em decúbito 

dorsal com 10 repetições por 
aproximadamente 30 min. 
Se o paciente foi incapaz de 
tolerar a intervenção, o 
exercício cessou e a 
intervenção continuou no dia 
seguinte 

não foram estatisticamente 
significativas, o efeito dos 
exercícios de amplitude de 
movimento foi limitado. 

 
 
 
 
 

 
Mahlagha 

Dehghan et al, 
(2017) 15 

 
 

Amostra: 70 pacientes de 
terapia intensiva com tubo 
endotraqueal foram escolhidos 
por amostragem de 
conveniência e alocados 
aleatoriamente em um grupo 
de intervenção ou controle. A 
circunferência abdominal, 
volume residual gástrico, 
tempos de defecação e 
frequência de constipação 
foram medidos. 

 
 
 
 
 

No grupo intervenção, uma 
massagem abdominal de 15 
minutos foi realizada duas 
vezes ao dia durante três 
dias, enquanto o grupo 
controle recebeu apenas 
cuidados de rotina, 

O volume residual gástrico diminuiu 
significativamente no grupo 
intervenção e aumentou 
significativamente no grupo 
controle; no entanto, não houve 
diferença significativa entre os dois 
grupos (P = 0,15). Houve uma 
diferença significativa entre os dois 
grupos em relação à circunferência 
abdominal e foi diminuída no grupo 
de intervenção. os tempos de 
defecação aumentaram 
significativamente no grupo de 
intervenção e após a intervenção, a 
prevalência de constipação 
diminuiu significativamente no 
grupo de intervenção (P = 0,008). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yang, et al, 
(2018) 16 

 
 
 
 
 

Amostra: 60 pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica com exacerbação 
aguda com insuficiência 
respiratória e submetidos a VM 
internados na UTI. Os 
pacientes foram divididos em 
grupo de tratamento (n = 30) e 
grupo controle (n = 30) pelo 
método de tabela de números 
aleatórios. 

 
 

Os dois grupos receberam 
analgesia, sedação, VM, 

antibióticos, suporte 
nutricional e outros 

tratamentos. Um plano de 
implementação foi 

desenvolvido com base na 
prática clínica de dor, 

irritabilidade e delírio em 
pacientes adultos (DAP) 

com UTI, enquanto o grupo 
de tratamento recebeu 

mobilização precoce (como 
atividade articular, ficar em 

pé, 3 vezes ao dia). 

Não houve diferenças significativas 
nos parâmetros do diafragma antes 
do tratamento entre os dois 
grupos. No grupo controle, o DTee 
diminuiu gradualmente 5 dias após 
o          tratamento e foi 
significativamente menor do que 
antes do tratamento. DTei e DTF 
aumentaram significativamente nos 
dois grupos após o tratamento e 
atingiram o valor de pico em 48 
horas; com o prolongamento do 
tempo de VM, DTei e DTF no grupo 
controle em 3 dias e 5 dias foram 
significativamente menores do que 
em 48 horas [DTei; não houve 
mudanças significativas no grupo 
de tratamento. DTF no grupo de 
tratamento em 3 dias e 5 dias foi 
significativamente maior do que nos 
grupos de controle. 

 
 
 
 

Winkelman Chris 
et al, 

(2018) 17 

 
 

Amostra: 54 pacientes com > 
48 horas de ventilação 
mecânica (VM). Os pacientes 
foram designados para ETM 
uma ou duas vezes ao dia por 
meio de randomização. 

Os pacientes foram 
randomizados para receber 
ETM em uma frequência de 
uma ou duas vezes ao dia. A 
intensidade da ETM foi 
baseada na avaliação clínica 
em consulta com a equipe, 
seguindo um protocolo 
estabelecido. Foi 
classificado a intensidade 
como    “baixa”,    ou    seja, 
entregue como amplitude de 
movimento na cama [sem 

 

Hipóteses sobre os biomarcadores 
inflamatórios não foram suportadas 
com base nos intervalos de 
confiança. A intervenção duas 
vezes ao dia foi associada à 
redução do tempo de permanência 
na UTI. A ETM de intensidade 
moderada (fora da cama) foi 
associada a maiores pontuações 
nos testes musculares manuais e 
força de preensão manual e menor 
ocorrência de delirium. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dehghan%2BM&cauthor_id=29389471
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dehghan%2BM&cauthor_id=29389471
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Winkelman%2BC&cauthor_id=29902939
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  resistência] ou transferência 
passiva para uma cadeira 
que forneceu suporte total; 
não houve ativação muscular 
voluntária ou muito limitada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carvalho, 
Maurício et al, 

(2019) 18 

 
 
 
 
 

 
Amostra: 
24 pacientes (51±18,11 anos, 
16 do sexo masculino), com 
24 a 48 horas de ventilação 
mecânica (VM), 
aleatoriamente divididos em 
dois grupos grupo-controle 
(n=12), que recebeu 
a fisioterapia convencional; e 
grupo-intervenção (n=12). 

A fisioterapia convencional 
(respiratória e motora) foi 
realizada por 
fisioterapeutas da UTI, 
duas vezes ao dia, por 
aproximadamente          30 
minutos, no período de 7 
dias. O protocolo incluiu 
manobras de 
vibrocompressão, 
hiperinsuflação  pelo 
ventilador  mecânico   e 
aspiração traqueal, quando 
necessária,    além  de 
exercícios  motores  de 
membros superiores   e 
inferiores, passivos e ativo- 
assistidos,   conforme   a 
evolução   clínica  do 
paciente. 

 
 

Na comparação entre os grupos, 
não houve alterações significativas 
em relação à EMQ esquerda 
(3,61±1,07mm; p=0,248) e a EMQ 
direita (2,75±0,85mm; p=0,738). Os 
resultados     deste      estudo- 
piloto demonstraram que a 
aplicação precoce 
do exercício passivo  em 
cicloergômetro não promoveu 
mudanças significativas na 
espessura da camada muscular 
avaliada. No entanto, nossos 
achados sinalizam que 
a fisioterapia convencional foi 
capaz   de   preservar    a    EMQ 
de pacientes críticos    admitidos 
em UTI. 

 
 
 
 
 

 
Momeni 

Masoumeh et al, 
(2020) 19 

 
 
 
 

Amostra: 75 pacientes 
internados nas unidades de 
terapia intensiva. 
25 pacientes corresponde a 
massagem realizada pela 
família, 25 massagem 
realizada pela enfermeira e 25 
pacientes para o grupo 
controle. 

 
Nos grupos de intervenção, 
as pernas dos participantes 
(dos joelhos aos dedos dos 
pés) foram massageadas por 
uma enfermeira ou familiar 
uma vez ao dia por 10 
minutos (cada perna por 5 
minutos) em 6 dias 
consecutivos. O grupo 
controle recebeu cuidados 
de rotina por 6 dias 
consecutivos, com 
parâmetros hemodinâmicos 
registrados nos mesmos 
intervalos de tempo dos 

grupos de intervenção. 

Os resultados mostraram que a 
pressão arterial média diminuiu em 
todos os 3 grupos 1 semana após a 
intervenção, o que não foi 
estatisticamente significativo. A 
frequência cardíaca média também 
diminuiu em todos os 3 grupos 1 
semana após a intervenção, o que 
foi estatisticamente significativo, 
exceto para massagem pela 
família. A saturação arterial média 
de oxigênio diminuiu 
significativamente em todos os 3 
grupos 1 semana após a 
intervenção, mas permaneceu 
normal. Os 3 parâmetros 
hemodinâmicos não diferiram 
significativamente entre os 3 
grupos. 

 
 
 
 
Momeni Masoumeh, 

et al,(2020) 20 

 
 

Amostra: 75 pacientes de 
UTI. Os pacientes foram 
alocados em três grupos 
(massagem por enfermeira 
(n=25), massagem pela família 
do paciente (n=25) e grupo 
controle (n=25) pelo método 
de minimização. . 

 

Nos grupos de intervenção, 
além dos cuidados de rotina, 
uma enfermeira ou familiar 
dos pacientes realizou 
massagem sueca nos pés 
(do joelho aos dedos) por 
seis dias consecutivos por 10 
minutos (5 minutos para 
cada pé). O grupo controle 
recebeu apenas cuidados de 
rotina. 

Os escores médios de dor nos 
grupos de massagem nos pés pela 
família do paciente e pelo 
enfermeiro apresentaram redução 
significativa ao final do estudo. O 
grupo controle teve 
significativamente mais dor após a 
intervenção do que o grupo de 
massagem familiar e o grupo de 
massagem   de 
enfermagem. Embora tenha sido 
encontrada diferença significativa 
nos    escores    médios    de    dor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Momeni%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Momeni%2BM&cauthor_id=32617105
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   imediatamente  após   a 

intervenção( P < 0,05), não foi 
significativa uma semana após a 
intervenção ( P > 0,05). 

 
 
 
 
 

 
Santos et al, 

(2020) 21 

 

Amostra: 144 pacientes foram 
avaliados destes 51 foram 
inscritos e alocados 
aleatoriamente em quatro 
grupos, onde, 11 pacientes no 
grupo NMES, 13 no grupo EX, 
12 no grupo NMES + EX, e 15 
no grupo controle (GC)Os 
pacientes foram recrutados 
dentro de 24 horas depois da 
admissão na UTI. Os 
pacientes elegíveis foram os 
acima de 18 anos, VM por 
menos de 72 horas e com 
nenhuma doença 
neuromuscular conhecida. 

As sessões foram realizadas 
durante 55 minutos, duas 
vezes ao dia (08h00 e 
17h00), em: (1) cuidados 
habituais (GC); (2) grupo EX; 
(3) grupo NMES; ou (4) 
terapia combinada de 
exercícios (EENM + EX), 
durante a permanência na 
UTI, por no máximo 6 
semanas. Todos os 
pacientes receberam 
fisioterapia respiratória. 
Todas as intervenções nos 
quatro braços iniciaram no 
terceiro dia após a admissão 
na UTI. As sessões foram 
realizadas 7 dias/semana, 
incluindo dias de fim de 
semana. As intervenções 
nos grupos EX, NMES e EX- 
NMES foram realizadas por 
diferentes fisioterapeutas, 
ambos com grande 
experiência neste tipo de 
intervenção. 

 
 

NMES + EX constituído por NMES 
e EXs ativos foi bem tolerado e 
resultou em menor duração de MV 
em comparação com cuidados 
padrão ou terapia isolada (NMES 
ou EX sozinho). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Harorani Mehdi, 
et al, (2021) 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amostra: 68 pacientes 
ventilados mecanicamente 
foram selecionados e então 
distribuídos aleatoriamente em 
dois grupos de intervenção (n= 
33) e controle(n=34). 

. No grupo de intervenção, 
umpesquisador 

treinadoconduziu a 
intervenção: Opesquisador 

flexionou aarticulação 
do polegar e 

aplicou uma pressão direta e 
perpendicular 
rotacionalmente no  ponto 
Hugo. Cada paciente do 
grupo de    intervenção 
recebeu  20  minutos  de 
massagem        Shiatsu 
alternadamente (ou seja, três 
períodos de 5 minutos de 
massagem Shiatsu com um 
intervalo de 2 minutos entre 
eles). A fim de igualar as 
intervenções  e   torná-las 
semelhantes entre os dois 
grupos, o grupo controle 
apenas recebeu um toque na 
área considerada para a 
massagem no     mesmo 
formato de tempo sem 
realizar  a   massagem 
Shiatsu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os resultados mostraram que o 
nível de agitação diminuiu 
significativamente no grupo 
intervenção em relação ao grupo 
controle (p=0,001). 
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3. RESULTADOS 
 

A rota realizada na busca, seleção, elegibilidade e inclusão das 
evidências científicas relacionadas a eficácia da mobilização precoce em adultos 
acamados na unidade de terapia intensiva pode ser visualizada no fluxograma 
da figura 1. 

Descrição da elegibilidade resultou em 87 artigos encontrados na base 
de dados PubMed, 11 foram classificados como ensaios clínicos e meta-análises, 
todos os 11 artigos foram publicados entre 2012 e 2022. Destes 11 artigos, 
apenas 4 entraram nos critérios de inclusão e elegibilidade. Dos Artigos 
encontrados na base PEDro, dezesseis eram ensaios clínicos, com média de 
pontuação entre 3/10 e 8/10 da escala PEDro, dos dezesseis ensaios clínicos 
nove entraram no critério de exclusão e sete entraram nos critérios de inclusão, 
sendo um artigo um estudo de coorte prospectivo, que entrou nos critérios de 
inclusão e quatro artigos são revisão bibliográfica, sendo que destes, todos foram 
excluídos. Na base Lilacs, foram encontrados 23 artigos, no qual, 4 foram 
classificados como ensaio clínico, onde desses 4, apenas 1 entrou nos critérios 
de inclusão. E, por fim, na Cochrene Library, um artigo foi encontrado, sendo este 
um estudo de 2018 considerado uma revisão sistemática, sendo assim, entrou 
no critério de exclusão. 

De forma detalhada, foram excluídos artigos que não contemplassem 
pacientes adultos acamados em unidades de terapia intensiva, artigos que 

tratassem de crianças e recém-nascidos, artigos que não utilizassem a 
fisioterapia como intervenção ou comparação e artigos que se enquadrassem 

como revisão sistemática uma vez que o presente estudo se enquadra em uma 
revisão sistemática. Artigos que tiveram suas publicações anteriores a 2012 
também foram excluídos. Os artigos incluídos foram ensaios clínicos finalizados. 

Concluído o processo e dada a elegibilidade, 12 artigos foram incluídos para 
sumarização dos dados. Os artigos utilizaram, majoritariamente, pacientes 

adultos em condições de internação em unidades de terapia intensiva. 

Registros após a 
remoção de duplicatas 

(n = 130) 

Estudos excluídos 
pelos critérios de exclusão 

 
(n = 116) 

S
e
le

ç
ã
o

 

PubMed: 87 resultados 
PEDro: 20 resultados 
Lilacs: 23 resultados 

Cochrane: 1 resultados 
 

(n = 131) 

Id
e
n
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c
a
ç
ã
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FIGURA 1: Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA 
 
 
 
 

Itens da escala PEDro 

Artigo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pontuação 
total 

Patel – Bhakti et al, 2014 11
 * 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5/10 

Masoud et al, 2015 12
 * 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5/10 

Karadas et al, 2016 14
 * 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3/10 

Mahlagha Dehghan et al, 2017 15
 * 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4/10 

Yang, et al, 2018 16
 * 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4/10 

Winkelman Chris et al, 2018 17
 * 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10 

Carvalho, Maurício et al, 2019 18
 * 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5/10 

Momeni Masoumeh et al, 2020 19
 * 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4/10 

Momeni Masoumeh, et al, 2020 20
 * 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6/10 

Santos et al, 2020 21
 * 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6/10 

Harorani Mehdi, et al, 2021 22
 * 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7/10 

 
 

 

Tabela 1: Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro 

 
0 - Não apresenta o critério preconizado; 1 - Apresenta o critério preconizado; *Critério não 
pontuado segundo as recomendações da escala PEDro 

 

O Estudo de Hodgson et al. 2015 7 não entrou na tabela porser um 
estudo de coorte. 

Estudos excluídos 
por não contemplarem a 
intervenção 
fisioterapêutica (n= 2) 

 

Excluídos (n = 2) 

Estudos de texto 
completo avaliados para 

elegibilidade 
 

(n = 12) 

Estudos incluídos 
na avaliação metodológica 

 
(n =12) 
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4. DISCUSSÃO 

As evidências encontradas mostram certa eficácia quando se trata da 
mobilização precoce em pacientes adultos acamados em UTI (por diversas 
situações e doenças), utilizando de várias técnicas, a mobilização precoce pode: 
diminuir o tempo de ventilação mecânica dos pacientes, pode retardar a atrofia 
diafragmática e disfunção sistólica em pacientes em ventilação mecânica etc; 
além de ser uma técnica viável e segura que pode ser realizada dentro do 
ambiente hospitalar. 

O estudo de Patel – Bhakti et al 11; teve uma análise secundária com 
pacientes em ventilação mecânica (N=104) previamente inscritos em um ensaio 
clinico randomizado de fisioterapia e terapia ocupacional precoce versus a 
convencional, que no final avaliou o ponto de independência funcional. Esses 
pacientes foram submetidos a testes de força muscular cego na alta hospitalar 
para determinação de incidência de fraqueza clinica aparente. Os resultados 
foram positivos uma vez que a mobilização precoce preveniu o aumento da dose 
de insulina em pacientes necessitados dessas aplicações, além de prevenir a 
incidência de UTI-AW, independente dos fatores de riscos conhecidos para 
fraqueza. 

O estudo realizado por Yang S, et al 16; que teve como amostra, 60 
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda e 
com insuficiência respiratória, submetidos a VM internados na UTI. Obteve 
resultados satisfatórios utilizando a metodologia de divisão dos pacientes em 
grupo de tratamento (n = 30) e grupo controle (n = 30) pelo método de tabela de 
números aleatórios. Esses dois grupos receberam analgesia, sedação, VM, 
antibióticos, suporte nutricional e outros tratamentos. Um plano de 
implementação foi desenvolvido com base na prática clínica de dor, irritabilidade 
e delírio em pacientes adultos (DAP) em UTI, enquanto o grupo de tratamento 
recebeu mobilização precoce (como atividade articular, ficar em pé 3 vezes ao 
dia). O resultado foi que, como a ventilação mecânica pode levar à disfunção 
diafragmática, utilizando da mobilização precoce esse efeito pode retardar a 
atrofia diafragmática e a disfunção sistólica em pacientes em ventilação 
mecânica. 

A diminuição da dor em pacientes acamados foi vista no estudo de 
Masoud et al 12; onde o uso de massoterapia como mobilização precoce teve 

resultado positivo em pacientes acamados em UTI, o estudo foi realizado com 
108 pacientes de trauma que receberam massagens no corpo inteiro, provando 
que a massoterapia é um tratamento seguro e eficaz em unidades de terapia 
intensiva para reduzir os problemas físicos e psicológicos do paciente. Portanto, 
o uso da massoterapia é recomendado à prática clínica como método de rotina. 

Outros estudos trouxeram discussões sobre a utilização da massoterapia 
em pacientes acamados em UTI, e ao discutir o efeito da massagem nos sinais 
vitais, encontrou-se resultados conflitantes. Hajihosseini et al 23;verificaram que 
a massagem pode afetar positivamente os sinais vitais de pacientes internados 
em UTI. Combron et al 24; mostraram que a massagem terapêutica pode diminuir 
a pressão arterial sistólica e aumentar a pressão arterial diastólica. Wang et al 
25., concluem que a massagem nos pés e nas mãos pode diminuir a dor e reduzir 
os batimentos cardíacos e a respiração, porém não afeta significativamente a 
pressão arterial. Como resultado, Holland e Pokorny 26 mostraram que a 
massagem pode reduzir significativamente as frequências cardíacas, 
respiratórias, bem como as pressões sanguíneas sistólica e diastólica. Contudo, 
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alguns estudos relataram que a massagem não tem efeito sobre os parâmetros 
fisiológicos, como por exemplo, na pressão arterial, frequência de pulso e 
respiração 27. Como foi o caso do estudo de Momeni Masoumeh et al 13 onde, 
de acordo com os resultados obtidos em tal estudo, o uso da massagem não tem 
efeito sobre os parâmetros hemodinâmicos. 

Ainda evidenciando a massagem como mobilização precoce, o estudo de 
Mahlagha Dehghan et al 15., realizado com 70 pacientes de terapia intensiva com 
tubo endotraqueal e escolhidos por amostragem de conveniência sendo 
alocados aleatoriamente em um grupo de intervenção ou controle, onde, no 
grupo intervenção, uma massagem abdominal de 15 minutos foi realizada duas 
vezes ao dia durante três dias, enquanto o grupo controle recebeu apenas 
cuidados de rotina. Foi constatado que o volume residual gástrico diminuiu 
significativamente, além de que a massagem abdominal pôde melhorar as 
funções gastrointestinais em pacientes alimentados integralmente com tubo 
endotraqueal. Os resultados discrepantes entre os estudos com relação aos 
efeitos fisiológicos da técnica de massagem podem estar atrelados ao tipo, 
frequência e duração da massagem. 

Utilizando um estudo-piloto randomizado controlado, Carvalho & Maurício 
et al 18., conduziram uma amostra de 24 pacientes, com 24 a 48 horas 
de ventilação mecânica (VM), aleatoriamente divididos em dois grupos, sendo o 
grupo-controle (n=12), que recebeu a fisioterapia convencional, e o grupo- 
intervenção (n=12), que recebeu o exercício passivo em ciclo ergômetro, uma 
vez ao   dia,   durante   o   período   de   sete   dias   do protocolo,   em   adição 
à fisioterapia convencional. A EMQ foi mensurada através da ultrassonografia. 
Este estudo-piloto randomizado foi um dos primeiros que investigaram os efeitos 
da aplicação precoce do exercício passivo, através do ciclo ergômetro, 
associado à fisioterapia convencional na EMQ de pacientes críticos. Após a 
implementação do protocolo, não ocorreu alterações significativas na espessura 
da camada muscular tanto no GC quanto no GI, no entanto, infere-se que a 
fisioterapia convencional, realizada em ambos os grupos, promoveu a 
preservação da EMQ. Então, conclui-se que a aplicação precoce do exercício 
passivo através do cicloergômetro, associado à fisioterapia convencional não 
promoveu alterações na espessura muscular do quadríceps femoral. Contudo, 
os achados mostram que a fisioterapia convencional preservou a EM de 
pacientes críticos na primeira semana de permanência na UTI. 

Outros estudos sobre a mobilização precoce em UTI têm demonstrado 
que a implementação da reabilitação precoce promove um estímulo anabólico 
nas fibras musculares periféricas 28, 29. Em um estudo conduzido por Burtin et al 
30., foi observado um aumento maior da força do quadríceps após a combinação 
de mobilização passiva e ativa associada ao uso precoce do ciclo ergômetro. No 
estudo citado, todos os pacientes estavam com um nível de sedação profunda, 
fator que impossibilitou a aferição da força muscular. Ainda neste contexto, 
conforme descrito por Puthucheary et al 31., a ultrassonografia pode substituir 
outros recursos avaliadores da força muscular periférica, como o Medical 
Research Council, especialmente em períodos em que os pacientes são 
incapazes de seguir comandos verbais, além desse aspecto, trata-se de uma 
ferramenta promissora utilizada para avaliação musculoesquelética e tal êxito se 
deve à minimização do viés gerado pelas convencionais medidas 
antropométricas 32, 33. Os estudos previamente analisados foram capazes de 
apresentar dados relevantes para o presente trabalho de pesquisa, apontando 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Momeni%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dehghan%2BM&cauthor_id=29389471
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qual é a influência, seja ela positiva ou negativa da intervenção fisioterapêutica 
através da mobilização precoce para os pacientes acamados na UTI. Dentre as 
limitações observadas durante a realização desta revisão sistemática, pode-se 
citar as referências que abordaram a mobilização precoce através da 
massoterapia, houve grande discrepância entre os resultados da técnica obtidos 
pelos autores; ao mesmo tempo em que foi citado que a massoterapia é capaz 
de refletir positivamente tanto na hemodinâmica quanto na redução das dores 
dos pacientes, também é apontado que a massagem não apresentou efeitos 
positivos para os parâmetros fisiológicos. 

Alguns dos artigos estudados mostraram que as pesquisas sobre o tema 
possuem pouca incidência e precisam de uma quantidade maior de amostras e 
tempo para que sejam analisadas novas intervenções, pois alguns possuíam 
diversas limitações, como por exemplo: restrição à avaliação da EMQ na primeira 
semana de internação na UTI, ou seja, não seria possível confirmar se o achado 
da preservação da EMQ se manteria até a alta hospitalar; número pequeno de 
pacientes que autorizaram a pesquisa, tempo de UTI insuficiente para se chegar 
a uma conclusão devido a óbitos e outros fatores de saúde do paciente. Outra 
adversidade encontrada foi a pouca quantidade de estudos randomizados que 
abordem a técnica de mobilização precoce em indivíduos adultos acamados na 
UTI nas plataformas selecionadas, apontando a necessidade de expansão nesta 
área de pesquisa. 

 

5. CONCLUSÃO 

 
Como elucidado pelos artigos estudados, o imobilismo pode acarretar 

uma série de malefícios à saúde do paciente crítico. Independentemente do 
método de mobilização precoce que é aplicado, sua realização é capaz de 
prevenir ou atenuar o comprometimento funcional dos pacientes críticos 
acamados e reduzir os efeitos deletérios do repouso prolongado, promovendo 
benefícios como: a diminuição do tempo de ventilação mecânica, o retardo da 
atrofia diafragmática e da disfunção sistólica causadas pela VM, melhora acerca 
dos níveis de a agitação/sedação do paciente, a redução de prejuízos funcionais 
causados pelo imobilismo, melhoria na oxigenação pulmonar, redução de quadro 
álgico e melhora das funções gastrointestinais.4,5 A mobilização precoce pode 
ser iniciada com segurança em adultos criticamente doentes quando houver 
estabilidade dos quadros cardiovasculares, respiratórios e neurológicos e atua 
prevenindo o declínio funcional destes. 4,5

 

Embora alguns dos estudos apresentados neste trabalho de pesquisa 
apontem resultados fisiológicos importantes aos pacientes submetidos à 
intervenção fisioterapêutica através da mobilização precoce, não houve 
concordância completa entre os autores acerca dos benefícios da técnica, 
tornando necessário mais pesquisas que apresentem evidências mais claras 
sobre o assunto e provem a sua eficácia. 
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