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RESUMO 

Schujmann, Debora Stripari. Uso de um programa de mobilidade progressiva e 

tecnologia para aumento do nível de atividade física e seus benefícios no sistema 

respiratório, muscular e funcionalidade de pacientes em UTI: um ensaio clínico 

randomizado. 2021. Tese (Doutorado) – Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 

e Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

 

Evidências mostram que o maior resultado negativo para pacientes que 

necessitam de internação na unidade de terapia intensiva (UTI) a longo prazo é o 

impacto físico com declínio funcional. Durante a internação hospitalar, os pacientes 

podem passar por um período de inatividade que está relacionado a alterações em 

diversos sistemas do corpo que podem justificar esses prejuízos. Assim, tornam-se 

necessárias intervenções que proporcionem um processo de reabilitação que minimize 

os fatores negativos associados a esse período. O objetivo desse estudo foi verificar o 

impacto do uso de um programa de reabilitação precoce e progressivo na funcionalidade 

dos pacientes no momento da alta da UTI. Como objetivo secundário, comparar o nível 

de atividade durante a internação entre os pacientes e qual o impacto para o sistema 

respiratório e muscular, bem como nos dias de internação. Foi um estudo do tipo ensaio 

clínico controlado aleatorizado, com avaliador cego. Os critérios de inclusão foram 

adultos internados na UTI com Índice de Barthel prévio a internação de 100 pontos e 

sem contraindicação para mobilização. Os critérios de exclusão foram pacientes com 

diagnósticos neurológicos, amputados e aqueles que desenvolveram comprometimento 

cognitivo com incapacidade de compreender comandos. O grupo intervenção do 

programa de exercícios (GP) participou de um programa de reabilitação precoce e 

progressivo com cinco fases, variando de terapia passiva a deambulação e subir escadas, 

cinco vezes por semana, durante toda a internação na UTI. O grupo controle (GC) foi 

submetido ao tratamento com cuidados usuais e convencionais, sem rotina de exercícios 

pré-estabelecida. O desfecho primário foi a funcionalidade dos pacientes na alta da UTI. 

Os desfechos secundários foram a função pulmonar, através das pressões respiratórias e 

espirometria, e função muscular. Uma análise comparativa entre o GC e o GP foi 

realizada para todas as variáveis de desfecho e uma análise de associação foi feita para 

quantificar a associação das variáveis com o desfecho primário. Foram analisados 99 

pacientes: 49 no GC e 50 no GP. Foi encontrado um melhor estado funcional no GP e 



mais pacientes funcionalmente independentes após a alta, se comparado ao GC (96% vs. 

44%, respectivamente; p <0,001). Os testes sentar e levantar (GP 8 ± 3 vs GC 5 ± 3; p 

<0,001) e teste marcha estacionária de 2 minutos (GP 53 ± 22 vs GC 25 ± 21; p <0,001) 

também variaram entre os grupos com melhor desempenho no GP. Para as variáveis 

respiratórias, o GP apresentou melhor desempenho no teste de VVM (45 ± 19 vs. 55 ± 

25, respectivamente; p = 0,03). O GP teve menos dias de internação na UTI. As outras 

variáveis não mostraram diferença. A funcionalidade foi associada a presença do 

protocolo e o nível de atividade. Um programa de reabilitação precoce e progressivo é 

capaz de melhorar a funcionalidade na alta da UTI para pacientes previamente 

independentes. Os outros benefícios do programa foram melhor desempenho nos testes 

de mobilidade e melhor desempenho na VVM. 

 

Palavras-chave: Exercício físico. Fisioterapia. Unidade de terapia intensiva. 

Incapacidade. Reabilitação. Cuidados críticos. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Schujmann, Debora S. Impact of a progressive  mobility  program  in  the  

functional  status, respiratory  and  muscular  systems of  ICU  patients:  a  randomized  

clinical  trial. 2021. Tese (Doutorado) – Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 

e Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021.    
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intensive care unit (ICU) are especially susceptible to periods of immobility. Early 

mobility program in the ICU could minimize the negative effects of immobility and 

critical illness, such as declines in muscular, respiratory, and functional capacity. The 

aim of this study was to investigate whether patients who participated in an early and 

progressive mobility program would perform better in muscle, mobility, and 

respiratory-variable assessments as well as in functional status upon ICU discharge than 

patients who used conventional physiotherapy. This was a randomized controlled trial 

with blind evaluation. Adults in the ICU with previous Barthel index (BI) scores of 100 

and without contraindications for mobilization were eligible. Exclusion criteria included 

patients with neurological alterations, amputees, and those who had developed cognitive 

impairment with an inability to understand commands. The intervention group (IG) 

participated in a mobility program that was set up based on the rehabilitation of various 

systems: muscular, respiratory, cardiovascular, and cognitive. The program consisted of 

five phases, ranging from passive therapy to walking and climbing stairs. The control 

group (CG) underwent the conventional treatment without a pre-established routine. 

The primary outcome we examined was their functional status upon ICU discharge, 

measured with the BI. The secondary outcomes we examined included respiratory 

assessment, muscle assessment and days in the hospital. A total of 99 patients were 

analyzed: 49 in the CG and 50 in the IG. A comparison of functional performance 

between groups showed better functionality in the IG compared to the CG (95 ± 5 vs. 75 

± 20, respectively; p < 0.001). The numbers of functionally independent patients upon 

discharge were greater in the IG compared to the CG (96% vs. 44%, respectively; p < 

0.001). For the Sit to Stand (CG 5 ± 3 vs. IG 8 ± 3; p < 0.001) and 2-Minute Walk (CG 

25 ± 21 vs. IG 53 ± 22; p < 0.001) tests also varied between the groups and showed 

improvement in the IG. For respiratory variables, the IG presented better performance in 



the MVV test than the CG (45 ± 19 vs. 55 ± 25, respectively; p = 0.03). The IG had 

shorter ICU stays than the CG. The other variables showed no differences between 

groups. The IG was 22 times more likely than the CG to have achieved 85 points or 

higher on the BI. Their higher BI scores may have been associated with the amount of 

activity they had done during their ICU stays, with an odds ratio of 35 to functional 

independence for increased activity. In the follow-up, the benefits to functionality 

remained. The findings of this study suggest that an early and progressive mobilization 

program proved to be effective for achieving better functional status upon discharge 

from the ICU for previously independent patients. The other benefits of the program 

were better performance in the Sit to Stand and stationary gait tests and improved 

respiratory system performance in MVV. 

 

Keywords: Intensive care. Early mobility. Functional decline. Mobility program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 



 

1.1 Unidade de Terapia Intensiva 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local direcionado para pacientes com 

quadros críticos que necessitam de internação para cuidados e terapias específicas. 

Acredita-se que a demanda pela internação nesse local deverá aumentar cada vez mais 

nos próximos anos(1). 

A UTI tem como principais objetivos, preservar a vida humana quando 

ameaçada por uma doença crítica aguda ou como consequência de terapia médica, e 

fornecer reabilitação especializada no cuidado de pacientes críticos para que se 

recuperem de sua doença grave. As principais indicações e critérios para admissão na 

unidade de terapia intensiva incluem: pacientes graves com quadros instáveis que 

necessitem de cuidados intensivos, o que normalmente inclui suporte ventilatório e 

drogas vasoativas contínuas; com necessidade de acompanhamento intensivo e podem 

potencialmente necessitar de intervenção imediata(1, 2). 

 Nos últimos 25 anos, as descobertas científicas têm levado a uma melhora no 

diagnóstico e tratamento e com aumento da taxa de sobrevivência dessa população. 

Associado ao aumento da sobrevida e diminuição da mortalidade, tem-se visto um 

aumento da morbidade após internação em unidades críticas(3). Diante dessa mudança, 

tem sido discutida a necessidade de um aumento da atenção para a morbidade pós 

hospital e para a tentativa de diminuição das complicações associadas a esse período. 

 

1.2  Síndrome pós-terapia intensiva e desfechos 

As complicações relatadas na literatura associadas ao período de internação na 

UTI têm sido recentemente reconhecidas como síndrome pós-terapia intensiva(4, 5). Os 

sobreviventes de doenças críticas podem sofrer profundas mudanças em suas vidas 

como resultado de sua experiência hospitalar, tendo algum déficit em um ou mais 

domínios da função física, psíquica ou cognitiva(6-10). A síndrome pode ser aplicada 

ao paciente ou membro da família e se refere às alterações que permanecem nessa 

população após esse período.  Ela descreve novas deficiências ou piora do estado de 

saúde física, cognitiva ou mental desses indivíduos, decorrentes de uma doença crítica 

somado a terapias específicas e o imobilismo associado a hospitalização(11). 

 



1.3 Inatividade durante a internação na UTI 

Essas consequências físicas têm sua origem desde o início da internação e 

podem estar relacionadas a perdas e alterações ocorridas durante a estadia na UTI. 

Nesse período os pacientes podem experimentar inatividade e repouso prolongado, 

levando ao imobilismo, que está relacionado a perdas e alterações em diversos sistemas 

do corpo(12). O imobilismo ocorre pela inatividade que é caracterizada por uma baixa 

mobilidade e ausência de atividade física.  

Mais especificamente na terapia intensiva, os pacientes críticos possuem 

diversos fatores que podem levar a inatividade, tais como: tempo gasto nos 

procedimentos, ao uso de ventiladores mecânicos, ao uso de cateteres, ao nível de 

sedação do paciente, instabilidades hemodinâmicas, neurológicas, respiratórias, 

cardiológicas e também ao prognóstico grave. Além disso, algumas limitações têm sido 

descritas em estudos anteriores como barreiras para reverter o estado de inatividade dos 

pacientes críticos no período de internação. Essas podem ser a falta de conhecimento 

dos profissionais, práticas de sedação, número insuficiente de profissionais e falta de 

equipamentos de suporte(13, 14). Portanto, mesmo após o controle da gravidade da 

doença e das comorbidades, esses pacientes poderiam continuar sujeitos a baixa 

mobilidade e imobilismo, estando assim susceptíveis a prejuízos em diversos sistemas 

do corpo. 

Estudos recentes de mobilidade na UTI mostraram que apesar de novas 

evidências científicas a favor da mobilidade precoce, os pacientes ainda são pouco 

estimulados ao aumento do nível de mobilidade e atividade. Abaixo, são descritos 

estudos observacionais que analisaram os tipos e quantidade de exercícios que os 

pacientes foram submetidos em momentos específicos da internação na UTI, em 

diversos locais e tipos de pacientes. 

Berney e colaboradores(2013)(15), classificou as atividades de mobilização 

realizadas em unidades de terapias intensivas na Austrália em cinco categorias e os 

dados dessa análise mostraram que 28% realizaram exercícios na cama, 19% realizaram 

sedestação a beira leito, 37% sentaram fora da cama, 25% ficaram em pé e 18% 

deambularam. Alguns dados interessantes foram que nenhum paciente com ventilação 

mecânica se sentou fora do leito ou caminhou, e 23% dos pacientes que não andaram, 

estavam na UTI por 7 dias ou mais. Assim, através de um estudo transversal, de 

prevalência de um dia, a mobilização de pacientes em terapia intensiva na Austrália 

mostrou-se baixa. 



Durante um período de 24 horas, Nydahl e colaboradores(2014)(16), analisou o 

nível de mobilização dos pacientes e as barreiras associadas em centros de terapia 

intensiva na Alemanha. No total, somente 24% dos pacientes foram mobilizados fora do 

leito, sendo a sedestação a beira leito o maior nível de mobilização. Entre os pacientes 

com tubo endotraqueal, traqueostomia e ventilação não invasiva, 8%, 39% e 53% foram 

mobilizados fora do leito. 

Para pacientes mecanicamente ventilados, um estudo feito por Sibilla e 

colaboradores (2017)(17), na Suíça, a mobilização também ocorreu com baixa 

frequência. Entre 161 pacientes ventilados mecanicamente, 33% realizaram mobilização 

ativa, com somente 2% dos pacientes alcançando a deambulação. Em um estudo 

multicêntrico (2015)(18), foram analisados 1.288 episódios de mobilização precoce em 

pacientes em ventilação mecânica nos primeiros 14 dias da internação ou até a 

extubação e os autores registraram o maior nível de mobilização precoce realizado. 

Apesar da presença de fisioterapia específica para tal, nenhuma mobilização ocorreu em 

1.079 (84%) desses episódios. Onde o procedimento ocorreu, os níveis máximos de 

mobilização foram os exercícios no leito (94, 7%), na beira do leito (0,9%) ou caminhar 

(0,2%). Portanto, os autores concluíram que a mobilização precoce de pacientes que 

receberam ventilação mecânica foi incomum. 

Jolley e colaboradores(2017)(19), analisou os dados de um estudo de prevalência 

pontual de mobilização em pacientes com insuficiência respiratória nos Estados Unidos. 

Os pacientes em ventilação mecânica foram mobilizados fora do leito em 16% do total 

de pacientes-dias. Os autores concluíram que a realização de atividade foi pouco 

frequente. O envolvimento da fisioterapia e terapia ocupacional no processo de 

mobilidade foi fortemente associado à progressão para mobilidade fora do leito e para 

alcançar maiores níveis de mobilidade nesses pacientes. Além disso, a presença de tubo 

endotraqueal e delirium foi inversamente associada à mobilidade fora do leito. 

No Brasil, um estudo feito por Pires-Neto e colaboradores(2015)(20), mostrou 

que em pacientes intubados em ventilação mecânica, a mobilização foi realizada em 

76% dos pacientes sem eventos adversos. A atividade mais comum foi o exercício na 

cama (55%) e o número de atividades fora do leito como sentar fora da cama, ficar em 

pé ou andar foi pequeno (29%). Esses dados mostram que semelhante a outros países, 

os exercícios na cama foram a atividade mais prevalente e durante o uso de ventilação 

mecânica apenas uma pequena porcentagem de atividades foi realizada fora da cama. 

 



1.4 Alterações advindas da inatividade  

Diante desse quadro de baixa mobilidade e repouso no leito, os indivíduos 

internados na terapia intensiva ficam susceptíveis aos prejuízos causados pela 

imobilidade em diversos sistemas corporais. Em relação ao sistema respiratório, as 

principais consequências desse imobilismo descritas na literatura são: atelectasia, 

pneumonia associada a ventilação mecânica (VM) e ao hospital, atraso no desmame da 

VM devido a fraqueza muscular, diminuição da capacidade vital e do volume 

residual(12). 

Os sinais de disfunções cardiovasculares são iniciados com 3 a 4 dias de 

imobilidade no leito. Os efeitos que foram vistos em pacientes saudáveis restritos ao 

leito, e podem ser potencialmente relevantes para pacientes internados em UTI incluem: 

perda de fluidos, com diminuição do volume plasmático de 10-20%, o que contribui 

para hipotensão postural e taquicardia; além de diminuição do volume sistólico, do 

volume de ejeção, diminuição do débito cardíaco e da capitação de oxigênio(21, 22). 

Entre as disfunções musculares, a sarcopenia, perda da massa muscular, e a 

fraqueza tem um significante efeito nos músculos esqueléticos, que são essenciais para 

funções como levantar e caminhar; e por isso, suas alterações têm sido associadas a 

quedas, declínio funcional e aumento da fragilidade(23). 

Essas alterações musculoesqueléticas podem ocorrer em poucos dias de 

inatividade. Recentes pesquisas têm mostrado que a perda muscular nesses pacientes é 

maior durante as três primeiras semanas de internação. Estudos sugerem que a 

sarcopenia pode iniciar depois de 2 dias de imobilidade na cama, tendo uma diminuição 

da força de 1 a 3% por dia, podendo resultar em uma diminuição de 20% da força 

muscular em até uma semana e uma adição de 20% de perda a cada semana. Outros 

dados sugerem que sem uma adequada mobilização, um indivíduo pode perder até 5% 

de massa muscular diariamente e que pacientes críticos podem perder até 25% da força 

dos músculos periféricos com 4 dias quando em ventilação mecânica na UTI(24, 25) 

Em pacientes internados, a fraqueza muscular periférica tem sido reportada em 

25 a 33% dos pacientes em ventilação mecânica de 4 a 7 dias, em 60% dos pacientes 

com síndrome de insuficiência respiratória e em 35 a 76% de pacientes com choque 

séptico, e tem sido relacionada com aumento de mortalidade. Além da inatividade, a 

disfunção muscular na UTI é comum por associação da imobilidade com fatores como 

processos inflamatórios que levam a proteólise no músculo, alterações metabólicas e 



uso de agentes farmacológicos (corticosteróides, relaxantes musculares e antibióticos), 

levando à presença da fraqueza muscular adquirida na UTI(25-27). 

Visto que, os sistemas respiratório, cardiovascular e muscular são fundamentais 

para a manutenção da capacidade de realização das atividades de vida diária, a soma de 

perdas nesses sistemas pode culminar no declínio e perda funcional. Diversos estudos 

têm descrito a perda funcional relacionada a internação na UTI. Em pacientes 

internados por Síndrome do Desconforto Respiratória Aguda, essa perda funcional pode 

perdurar por dias, meses e anos após a alta hospitalar. Em um estudo coorte prospectivo 

com 1075 pacientes, cinco meses após a alta, 48% dos pacientes precisavam de ajuda 

em pelo menos uma atividade de vida diária(9). Dados mostram que em um ano após a 

doença, os pacientes ainda reportavam fraqueza muscular, perda de massa muscular e 

fadiga, sendo que metade desses pacientes ainda não haviam retornado às tarefas 

ocupacionais(7), e mesmo após 5 anos ainda havia persistência dessas alterações em 

grande parte deles(8). Em outro estudo, a qualidade de vida foi analisada em um ano e 

quatro anos após a alta hospitalar, mostrando diminuição da qualidade de vida nos 

pacientes sobreviventes, principalmente devido a diminuição nos domínios de função 

física(10). Um estudo realizado no Brasil, usando o Índice de Barthel que varia de 0 a 

100 pontos, mostrou que a média antes da internação da UTI era de 100 pontos e após a 

internação na UTI foi de 55 pontos, mostrando um declínio funcional após a internação 

de pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos ventilados mecanicamente por pelo menos 24 

horas(28). 

 

1.5 Reabilitação e mobilização precoce na unidade de terapia intensiva 

Diante desses fatos, se tornam necessárias intervenções que propiciem uma 

maior mobilidade no leito e fora dele durante a hospitalização, com o objetivo de evitar 

ou minimizar as perdas associadas ao imobilismo(29). A reversão do estado de 

inatividade, bem como as consequências maléficas do imobilismo e a manutenção da 

funcionalidade se dão principalmente com a intervenção fisioterapêutica durante o 

período de internação. Um documento da Sociedade Respiratória Europeia e Sociedade 

Europeia de Cuidados Intensivos aconselha iniciar as intervenções em pacientes críticos 

o mais precoce possível, e isso pode ser feito através da reabilitação ou mobilização 

precoce, usando diversos tipos de exercícios(30). Recentes recomendações publicadas, 

que citam as melhores práticas de cuidados em terapia intensiva, bem como indicadores 

de qualidade para esses locais, colocam a mobilização desses pacientes como itens 



essenciais(31, 32). A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em 2018, publicou 

                                                                          “             

                                                                   ” 

(https://amorintensopelavida.com.br/choosing/). 

 

1.5.1 Definições de conceitos associados ao tema 

Diversos termos são usados para discorrer a respeito do tema proposto e se faz 

de grande importância a definição e o conceito relacionado a todos esses para a correta 

interpretação e entendimento do assunto. 

Mobilização tem sido definida como atividade física suficiente para provocar 

efeitos fisiológicos agudos. Já a atividade física é definida como qualquer atividade 

onde o gasto energético é maior do que no repouso. Assim, mobilização seria a 

realização de uma atividade com gasto energético maior que no repouso, sendo capaz de 

produzir efeitos fisiológicos. Em contrapartida, o comportamento inativo envolve a 

ausência de atividade física ou movimentos mínimos e de baixo gasto energético(33).  

Juntamente com a mobilização, pode-                     “            

           ”                                                                           

fisioterapêuticas com progressão de intensidade, dificuldade, e evolução na reaquisição 

da capacidade funcional. Ela descreve um padrão de atividade crescente começando 

com movimentos passivos ou ativos até a deambulação(34). 

Em relação ao período de início, a mobilização precoce tem como característica 

o início imediatamente após a estabilização hemodinâmica e respiratória, geralmente 

dentro de 24-72 horas após a admissão na UTI. Na literatura atual, define-se como 

mobilização precoce a intervenção iniciada entre 24-72 horas da internação, entre 72 

horas e 7 dias uma mobilização em período intermediário e mobilização tardia após sete 

dias de internação(35, 36). 

Assim, em termos gerais, mobilização precoce de pacientes em UTI inclui a 

aplicação de modos tradicionais de fisioterapia numa fase mais precoce, o uso precoce 

de novas técnicas de mobilização (por exemplo, cicloergometria, estimulação elétrica 

neuromuscular) e a estimulação para evolução de posturas tão rápido que o paciente se 

apresente estável(30, 31(36)). 

             ‘           ’       -se a atividades que produzem movimento, 

diversas atividades podem ser usadas para mobilização e a aplicação real varia 

significativamente, de acordo com os objetivos almejados e a população alvo. 



 

1.5.2 Segurança e benefícios 

Recentes estudos têm indicado que a reabilitação precoce e progressiva para 

pacientes em UTI é segura e factível(37), inclusive em pacientes recebendo ventilação 

mecânica, com eventos adversos em 1% dos casos, sendo esses de pouca gravidade e 

transitórios(16). 

 A mobilização precoce e progressiva como reabilitação dentro da unidade de 

terapia intensiva não visa somente a otimização da função motora, mas dos diversos 

outros sistemas corporais que serão prejudicados pelo imobilismo. Assim, quando 

submetemos esses pacientes à reabilitação e mobilização precoce através de diversos 

exercícios, estamos terapeuticamente agindo em funções diversas, como respiratória e 

muscular. Entre os diversos e principais objetivos da mobilização estão: melhorar a 

função respiratória ao otimizar a relação ventilação / perfusão, aumentar o volume 

pulmonar e melhorar a depuração das vias aéreas; reduzir os efeitos adversos do 

imobilismo, aumentar o nível de alerta, melhorar a independência funcional; melhorar a 

aptidão cardiovascular e aumentar o bem-estar psicológico(38). A mobilização precoce 

e progressiva quando inserida no contexto da reabilitação na UTI com os objetivos 

descritos acima, é capaz de trazer diversos benefícios a essa população específica e 

diversos motivos tem sido citados na literatura para justificar a razão pela qual devemos 

mobilizar pacientes críticos(39, 40). 

 

1.5.3 Evidências atuais sobre reabilitação e mobilização precoce na UTI 

Estudos de metodologia observacionais, prospectivos e retrospectivos, do tipo 

antes e depois, tem sido descrito na literatura e tem demonstrado os benefícios da 

mobilização precoce para pacientes adultos de UTI.  

O uso da mobilização precoce, associada a outros conjuntos de ações para 

melhor oferta de tratamento aos pacientes críticos, tem mostrado resultados positivos 

como diminuição dos dias de ventilação mecânica (VM), diminuição de delirium e 

diminuição do imobilismo (41). Em pacientes cirúrgicos, esse tipo de conjunto de ações 

também foi capaz de diminuir dias de internação hospitalar(42) 

Estudos do tipo ensaio clínico com pacientes em ventilação mecânica mostraram 

que tanto a realização de um programa de exercícios quanto a realização de uma terapia 

específica somada ao cuidado usual trazem benefícios para essa população. Em 2008, 

Morris e colaboradores, investigaram pacientes em ventilação mecânica com 



insuficiência respiratória, submetidos a um protocolo de exercícios com início em até 48 

horas da internação na UTI. Quando comparado ao grupo que não participou do 

protocolo, esses pacientes tiveram uma maior mobilidade, menos dias de internação na 

UTI e no hospital(43). A inserção de uma terapia específica aos cuidados usuais através 

do uso de cicloergometria, todos os dias por 20 minutos, quando comparado a somente 

cuidados usuais, foi capaz de melhorar o desempenho físico na alta hospitalar, bem 

como obter melhores relatos de função física. Porém não encontrou diferença entre os 

grupos para desfechos como dias de internação e dias de VM(44). Um estudo 

importante nesse tema foi realizado por Schweickert em 2009, com 104 pacientes, um 

ensaio clínico randomizado com avaliador cego, onde os pacientes do grupo intervenção 

recebiam um programa precoce de exercícios. Os resultados mostraram que houve 

melhora da função física através do índice de Barthel, uma maior porcentagem de 

pacientes que retornaram à independência funcional no momento da alta, bem como 

diminuição de delirium, dias de VM, mas sem diferença para dias de internação(45). 

Somado a esses benefícios, um estudo mostrou que receber mobilização precoce durante 

a internação na UTI é um preditor de melhores desfechos em pacientes com 

insuficiência respiratória, diminuindo chance de óbito ou readmissão após um ano(46).  

Os benefícios parecem ser encontrados em diferentes populações. Em pacientes 

cirúrgicos, um programa de reabilitação precoce, com objetivos direcionados e 

específicos, fez com que os pacientes fossem mobilizados mais rapidamente, com maior 

nível de mobilidade, tivessem menos dias de internação na UTI e um melhor estado 

funcional na alta(47). Para a população idosa, um recente estudo do tipo ensaio clínico 

randomizado, com 370 pacientes idosos hospitalizados em uma unidade de internação 

de cuidados agudos, que receberam um programa de intervenção duas vezes ao dia, 

comparado a um grupo que recebia fisioterapia sob demanda do hospital, mostrou ser 

efetivo em prevenir o declínio funcional nesses pacientes(48).  

Por outro lado, alguns estudos na literatura não encontraram impacto positivo 

em desfechos específicos para programas de reabilitação na UTI. Na investigação dos 

benefícios de uma intervenção específica através da mesa de ortostatismo somada a 

terapia convencional em pacientes cirúrgicos e mecanicamente ventilados, os autores 

não encontraram diferenças nos desfechos de força entre os grupos(49). Alguns estudos, 

apesar de mostrarem que programas de atividade são capazes de aumentar nível de 

atividade e oferecer maior reabilitação aos pacientes, com efeitos positivos na 

internação, não encontraram benefícios a longo prazo para essa população(40, 47, 50). 



Dois ensaios clínicos mostraram não haver benefícios com o uso de programas de 

reabilitação na terapia intensiva. Denehy e colaboradores (2013), comparou um grupo 

com cuidados usuais e um grupo que recebeu um programa de reabilitação continuado 

na UTI e hospital e não encontrou benefícios para função física a curto e longo 

prazo(51). Em 2016, Moss e colaboradores, publicou os resultados de um estudo onde 

pacientes em uso de ventilação mecânica foram alocados para receber um programa de 

exercícios ou cuidados habituais e avaliados quanto a performance física após 1 mês da 

alta. Eles não encontraram diferença na função física entre os grupos(50).  

A maneira como a mobilização precoce é ofertada difere entre os estudos quanto 

a população analisada, tempo de início, aos tipos de programas, sendo em alguns casos 

intervenções únicas e em outros casos intervenções associadas, e em relação aos 

desfechos analisados. Somado a isso, existem particularidades quanto a atividade física 

desses pacientes a serem mais bem elucidadas. Assim, esse campo de estudo ainda 

necessita de investigações para que haja um melhor entendimento sobre quais são 

exatamente os benefícios, para quais pacientes e de que maneira essa prática deve ser 

realizada.  

Como outras terapias, a mobilidade e os exercícios na UTI devem ser pensados 

em suas especificidades, como em relação a intensidade, quantidade, duração e 

frequência. É importante que, como outras terapias e práticas, a mobilidade na UTI 

também tenha direções e protocolos para essas características. Embora não exista um 

consenso claro do que seria a prescrição ideal de treinamento para esse local, existem 

alguns pontos citados. Para otimizar os benefícios que podem vir da atividade física, o 

programa mesmo em pacientes com insuficiência respiratória e na UTI deveria conter 

prescrição com intensidade, volume e frequência para cada paciente (52-54).  

Entretanto, não existem guias estabelecidos, ou boas práticas bem estabelecidas para 

mobilidade precoce e progressiva para esses pacientes. A prática clínica fisioterapêutica 

difere muito entre os serviços de atendimento em relação às suas condutas, e a variação 

na oferta e nos tipos de tratamentos pode ser a principal dificuldade para se alcançar 

maiores benefícios. A uniformização através de programas precoces e progressivos, 

com o paciente sendo incluído na fase ideal do programa, pode ser a chave para 

melhores resultados. Outros procedimentos já são direcionados através de protocolos na 

UTI, tais como desmame da ventilação mecânica, desmame de sedação e terapias para 

sepse. 



Um estudo realizado nas UTIs da Austrália mostrou que apesar de a grande 

maioria dos fisioterapeutas prescreverem exercícios rotineiramente, as práticas variam 

largamente em todo o país, e os resultados das terapêuticas não eram medidos. Isso 

levou a conclusão enfática, por parte desse estudo, que futuras pesquisas são necessárias 

para a adequação e evolução da prescrição dos exercícios na UTI(55). A duração e a 

frequência das atividades que esses pacientes experimentam, pode ter um significante 

impacto nos resultados da terapêutica adotada. Por isso, se faz importante o registro de 

todas as características da atividade realizada e seu estudo. Para avaliar esses 

componentes, um estudo usou de uma medida objetiva, um acelerômetro, para registrar 

a mobilidade de pacientes críticos em um período de 8 horas. Vinte pacientes foram 

analisados durante 8 horas e a frequência dos seus movimentos foram analisadas. Eles 

fizeram somente 64 minutos de movimento em 8 horas, o que sugere que pacientes na 

UTI tem atividade infrequente e de curta duração, o que pode justificar a utilização de 

protocolos de mobilidade para garantir que a adequada mobilização ocorra(56). 

Os programas de reabilitação dentro da UTI têm sido propostos e trazem 

benefícios, porém existem algumas limitações para o uso destes que são descritas na 

literatura, tais como número insuficiente de profissionais e equipamentos(57, 58). Como 

o déficit de profissionais e a falta de equipamentos são citados como uma barreira para 

essa prática, o uso da tecnologia tem surgido como um auxílio e uma possível 

resolução, vindo de encontro com uma melhora do atendimento.  Portanto, a introdução 

de tecnologias para a reabilitação como a estimulação neuromuscular periférica, 

cicloergometros e equipamentos para deambulação, podem ser um importante fator para 

melhorar a força muscular e a funcionalidade de pacientes em reabilitação na UTI(59). 

 

1.6 Avaliação dos desfechos pós-reabilitação e mobilização precoce 

Os parâmetros e os tipos de atividades as quais os pacientes são submetidos na 

UTI podem ser medidos de maneira objetiva e subjetiva, porém são poucos os estudos 

que avaliam de forma objetiva e quantitativa o nível de atividade física desses pacientes. 

A maioria deles se utiliza de métodos subjetivos, que são compostos por questionários e 

prontuários, coletando dados dos exercícios que foram feitos através das informações 

dos profissionais e dependentes dela, o que traz muitos pontos negativos. Um método 

objetivo, que mede intensidade e outros fatores da atividade, é o acelerômetro, que usa 

uma combinação de três sensores para mensurar movimentos envolvendo aceleração. O 

Actigraph, um acelerômetro, foi efetivo em diferenciar entre vários níveis de atividade 



físicas, diferenciando adultos ativos e sedentários (60). Atualmente, os estudos que 

utilizam o acelerômetro em UTI, tem a principal finalidade de medir o grau de agitação 

do paciente de acordo com os níveis de sedação(61). Porém, como ele é capaz de 

detectar pequenos movimentos, também pode ser útil e tem sido descrito como um 

equipamento promissor para a avaliação da atividade física na UTI (33, 62), sendo bem 

tolerado e factível para uma medição contínua durante a internação nesse local. 

Além de avaliar as características da atividade física que o paciente foi 

submetido durante o programa de reabilitação, para aumentar as evidências destes 

programas é importante estabelecer os benefícios para os pacientes. Visto que já são 

claros os prejuízos nos sistemas respiratórios, na função e no sistema muscular com o 

imobilismo, esses deveriam ser medidos claramente e objetivamente após um programa 

de mobilidade. 

A função respiratória pode ser medida através da espirometria que mede as 

capacidades respiratórias e através de um manovacuômetro que mede a pressão 

realizada pela musculatura respiratória (63, 64). Pouco se tem na literatura sobre quais 

seriam esses benefícios respiratórios após um programa de mobilidade precoce na UTI. 

Em relação a funcionalidade, existem alguns estudos na literatura que mostram uma 

melhora pós programa de mobilidade como detalhado anteriormente,  porém maiores 

evidências são necessárias. 

Existem evidências mais claras na literatura de alterações anatômicas, de força e 

constituição muscular, porém quase nada se sabe sobre a alteração na função muscular 

após a UTI. Uma medida mais direta da função muscular, a eletromiografia (EMG) é 

definida como o estudo da função muscular por meio da análise do sinal elétrico que 

provém dos músculos, este sinal é constituído por um somatório de potenciais de ação 

que ocorrem em uma determinada unidade motora e se propagam até a superfície da 

pele. Durante uma atividade biomecânica, o registro da EMG permite a identificação de 

quais músculos são utilizados em determinados movimentos, o nível de sua ativação 

muscular, a sua intensidade e a duração da utilização da musculatura, além de 

identificar possíveis fadigas musculares(65). Sendo assim, através da EMG, é possível 

quantificar a atividade neuromuscular tanto em repouso como em um determinado 

movimento. Na UTI, um estudo relatou que apesar dos desafios encontrados, a EMG 

pode ser uma ótima alternativa como método de detecção de fraqueza muscular, tanto 

em pacientes com fraqueza muscular severa e inesperada, quanto em pacientes com 

alterações mais lentas. Eles observaram também que a EMG pode ajudar a identificar 



anormalidades em pacientes sedados ou não cooperativos que não podem ser 

clinicamente examinados para força muscular(66). Porém, na UTI ela  ainda não tem 

sido explorada e parece ser uma grande ferramenta para evidenciar os déficits e 

benefícios na função muscular.  

 

1.7 Justificativa 

Levando em conta os desafios para manutenção ou diminuição da perda da 

capacidade física apresentados por pacientes criticamente doentes e para a oferta da 

reabilitação no ambiente da UTI, o uso de programas de reabilitação precoce e 

progressivo nesse ambiente requer uma avaliação mais aprofundada para confirmar seus 

benefícios e a melhor forma de ser ofertado. Encontramos na literatura estudos que 

reforçam a importância da reabilitação precoce para pacientes em UTI através de 

benefícios globais em contra ponto a alguns estudos que não obtiveram esses resultados. 

Ademais, informações como tempo de início, tipos de exercícios e benefícios 

específicos ainda não estão claramente respondidos pela literatura atual.  

Não existe na literatura uma análise completa em um mesmo indivíduo dos 

sistemas mais acometidos e suas mudanças após um programa de reabilitação. 

Atualmente, ainda existem lacunas a serem respondidas, através de ensaios clínicos de 

alta qualidade, a respeito das características dos programas de exercício como tempo de 

início, se eles seriam capazes de aumentar o nível de atividade física dos pacientes na 

UTI e uma análise completa dos benefícios nos sistemas musculares, respiratórios e 

funcional, no mesmo indivíduo. Esses resultados poderão trazer um nível de evidência 

maior para a reabilitação e mobilização precoce em pacientes na UTI, bem como 

informações a respeito de seus benefícios e favorecer abordagens mais efetivas para 

esses pacientes. 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficácia de um programa de mobilidade precoce e progressiva para 

pacientes previamente independentes internados na UTI. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Objetivo primário: Analisar se pacientes que realizaram um programa de 

mobilização precoce e progressiva durante a internação na UTI apresentam melhor 

desempenho funcional no momento da alta da UTI. 

Objetivos específicos secundários: Avaliar se um programa de mobilização 

precoce e progressiva na UTI aumenta o nível de atividade durante a internação na UTI 

e melhora o desempenho na força muscular, em testes de mobilidade e variáveis 

respiratórias na alta da UTI. Somado a isso, avaliar o impacto do programa em relação 

aos dias de internação na UTI. 

 

2.3 Hipótese 

Pacientes que participam de um programa de mobilização precoce e progressiva 

na Unidade de Terapia Intensiva tem maior nível de atividade durante esse período, 

melhor desempenho funcional, força muscular, mobilidade e melhor função respiratória 

na alta da UTI quando comparado a pacientes que não participam do programa 

 

 



 

3 MÉTODO 

 



3.1 Desenho do estudo 

 Trata-se de um ensaio clínico controlado aleatorizado, com avaliador cego.  

No momento da admissão na UTI e até dois dias após, o paciente foi avaliado de 

acordo com os critérios de inclusão para sua inserção no estudo como participante. Após 

a inserção, o participante foi randomizado aleatoriamente para o grupo controle ou 

grupo intervenção e foram coletadas as variáveis iniciais, consistindo em dados 

relacionados a ele. Também nesse primeiro momento, o acelerômetro foi colocado para 

monitorar seu nível de atividade física durante toda a permanência na UTI. 

Durante o período de internação os participantes foram seguidos em relação ao 

grupo locado, nível de atividade realizado e terapêuticas aplicadas durante sua estadia. 

No momento da alta da UTI ou até dois dias após, todos os participantes foram 

submetidos a uma avaliação de variáveis respiratórias, musculares e estado funcional 

por meio de métodos já descritos na literatura e realizados por um avaliador cego. As 

avaliações seguiram uma ordem padronizada e foram realizadas em um único momento. 

O acelerômetro foi removido e os dados de toda a internação foram analisados.  

 

3.2  Participantes 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

Pacientes com funcionalidade prévia a internação preservada (Índice de Barthel 

=100), internados na UTI do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, com idade igual ou maior que 18 anos, sem 

contraindicação para participar de um programa de mobilização. 

As contra indicações para participar do programa foram: FiO260%, 

   2≤90%, PEEP10cmH2O, Frequência respiratória35 rpm, arritmias cardíacas 

malignas ou isquemias agudas, 50bpm<FC>140bpm, altas doses de DVA ou em 

aumento, 60>PAM>120, estar em transição para cuidados de conforto, sangramento 

ativo, prescrição médica de repouso(67, 68). 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

Pacientes vindos de internação prévia em outros hospitais, pacientes com 

alterações neurológicas com impacto na funcionalidade, com menos de quatro dias de 

internação na UTI, que evoluíram com alguma contraindicação para movimentação, 



amputados na internação, que evoluíram com alteração cognitiva com incapacidade de 

compreender comandos e realizar os testes. 

Os participantes foram recrutados desde fevereiro de 2017 até março de 2018 

 

3.3 Procedimentos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, número CAAE: 

45060215.3.0000.0065. Todos os pacientes ou responsáveis leram e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar da pesquisa. Foram 

orientados que poderiam retirar seu consentimento a qualquer momento, se assim 

quisessem, sem que isso acarretasse mudanças no tratamento. Caso o paciente não 

estivesse apto a ler e assinar, isso foi feito por um responsável e no momento em que o 

paciente retornasse à capacidade de responder foi novamente questionado sobre a 

concordância em participar do estudo. 

 

3.4 Local 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (ICHC-FMUSP). Trata-se de um hospital de alta complexidade, universitário 

e a UTI é composta de 12 leitos com pacientes clínicos e cirúrgicos. 

 

3.5 Intervenções 

 

3.5.1 Detalhes da intervenção e controle 

O estudo foi composto por dois grupos: controle e intervenção. Ambos os grupos 

receberam atendimento respiratório de acordo com a rotina da UTI e receberam 

atendimento fisioterapêutico pela manhã e à tarde. Os participantes do grupo 

intervenção receberam fisioterapia usual pela manhã e realizaram o programa de 

mobilidade no período da tarde, recebendo fisioterapia duas vezes ao dia. Os 

participantes do grupo controle também receberam fisioterapia duas vezes ao dia, 

realizando fisioterapia usual tanto pela manhã quanto à tarde.  

Em relação a caracterização da fisioterapia na UTI, a unidade tem fisioterapeuta 

24 horas a disposição, sem necessariamente ser o mesmo fisioterapeuta para o 

seguimento horizontal todos os dias da semana. A indicação para fisioterapia é feita 



pelo próprio profissional, estando todos os pacientes internados sob os cuidados da 

fisioterapia. A fisioterapia não tem protocolo estabelecido para mobilização e 

reabilitação a ser seguido, isso inclui o tempo de início da reabilitação, tipos de 

exercícios, ficando a critério do fisioterapeuta do dia do atendimento as condutas 

realizadas. 

3.5.2 Grupo controle 

Os participantes do grupo controle (GC) realizaram o tratamento usual oferecido 

pelos fisioterapeutas da unidade. O fisioterapeuta da unidade não teve acesso ao 

programa de reabilitação criado para o estudo e aos equipamentos utilizados. Os 

exercícios que os pacientes realizaram a cada dia, a quantidade e tempo de início eram a 

critério do fisioterapeuta responsável pelo atendimento do dia. A terapia convencional 

consistiu em mobilização passiva, assistida e ativa, bem como posicionamento no leito, 

transferências no leito e para poltrona, ortostatismo e deambulação; entretanto, a terapia 

não seguia uma programação, ficando a critério do fisioterapeuta e sem uma rotina pré-

estabelecida. Nenhum equipamento tecnológico foi utilizado para este grupo, pois estes 

elementos não fazem parte do serviço normalmente.  

 

3.5.3 Grupo intervenção 

 No grupo do programa de reabilitação (GP), os participantes realizaram um 

programa de mobilização precoce e progressiva (Figura 1) criado pela equipe da 

pesquisa(69), com base em dados da literatura (67, 70, 71) (Registro no Clinical Trials 

NCT 02889146).  

Como para a manutenção da funcionalidade são necessários os sistemas 

muscular e cardiorrespiratório, o programa foi projetado para reabilitação com foco 

nesses sistemas. O programa descreve exercícios, técnicas e aparelhos para manutenção 

do comprimento muscular, manutenção e ganho de força muscular, exercícios 

aeróbicos, exercícios visando à reeducação da marcha e componentes cognitivos. 

Os participantes foram submetidos aos exercícios já programados. Inicialmente, 

foram colocados no nível do programa apropriado, escolhido através da avaliação do 

fisioterapeuta com base na força muscular de quadríceps e capacidade para seguir 

comandos. A evolução no programa era feita conforme o participante era capaz de 

executar todo o nível em que estava, enquanto não era capaz de completar o nível, 

permanecia nele. As descrições mais detalhadas são apresentadas no Anexo I. O 

programa foi iniciado em até 48 horas após a admissão na UTI. O participante foi 



incluído no programa durante toda a sua permanência na UTI e foi assistido por um 

fisioterapeuta específico do programa. 

Os participantes do grupo intervenção tiveram equipamentos e tecnologias para 

a terapia. Esses dispositivos foram: um estimulador elétrico funcional (Fesmed II, 

Carci®, São Paulo, Brasil), halteres, caneleiras, cicloergômetro ativo e passivo 

Motomed Letto® (RECK Company, Alemanha), um andador fixo, um dispositivo para 

marcha LiteGait 300MX-30 ® (Mobility Research, Tempe, Arizona, EUA) e um 

videogame Wii Fit® com jogos sentados e em pé (Nintendo®, Redmond, Washington, 

EUA). 

 

3.5.4 O programa de reabilitação e mobilização precoce 

O programa consistia em um programa estabelecido com 5 níveis diferentes de 

mobilização e exercícios, com progressão dos níveis de atividade, intensidade e tipos de 

exercício, conforme mostrado na Figura 1. 

Para a indicação do nível que o paciente se enquadraria, as duas principais 

considerações foram a capacidade de entendimento do paciente e a força muscular.  A 

capacidade de compreensão do paciente foi avaliada por meio de solicitações para 

seguir comandos simples, como "Coloque a mão na cabeça, dobre as pernas, abra e 

feche os olhos". A força muscular no início do programa foi avaliada usando a Escala 

de Força MRC. Uma pontuação de três pontos foi usada, conforme a escala, para indicar 

que o paciente era capaz de realizar o movimento sozinho e contra a ação da gravidade.  

Assim, quando um participante entrava no programa, o próximo passo era 

determinar o nível de atividade no qual ele iniciaria. O primeiro critério era se o 

paciente respondia aos comandos; os que não respondiam entraram no programa no 

Nível I e os que podem seguir começaram nos Níveis II ou III. Quem determinava de 

forma específica o próximo nível era a graduação da força muscular. Participantes com 

força muscular menor de três prontos, iniciaram o programa no nível II, com força 

muscular igual ou maior que três pontos começaram no nível III. A diferença para 

iniciar entre o Nível I e os outros níveis foi a capacidade de entender comandos, e as 

diferenças entre os outros níveis foi a força muscular. Depois de completar um nível, o 

participante poderia passar para o próximo. As avaliações eram diárias para determinar 

se poderiam avançar para o próximo nível. A partir do nível II, poderiam avançar em 

um nível quando fossem capazes de realizar todos os exercícios prescritos para esse 

nível, ou seja, deveria ser capaz de realizar todos os exercícios e alterações posturais em 



seu nível atual para progredir ou caso não fosse capaz, permanecer no mesmo nível para 

o dia seguinte.  

Participantes em ambos os grupos foram monitorados durante toda a terapia para 

estabilidade hemodinâmica e respiratória. Os principais critérios para descontinuar a 

terapia diária foram se a frequência respiratória aumentasse acima de 35 ciclos / minuto, 

a pressão arterial média caísse abaixo de 60 mmHg ou subisse acima de 120 mmHg, 

mudança da frequência cardíaca em 30% do valor basal, se o participante sentisse 

desconforto ou dor durante a terapia(67). 

 

 

 

Figura 1 Programa de reabilitação desenhado para o estudo e aplicação no grupo intervenção. 

Fonte: próprio autor 

 

3.6 Variáveis analisadas 
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3.6.1 Dados demográficos e clínicos 

As variáveis de peso, altura, idade, motivo de internação, severidade da doença, 

comorbidades, medicações, diálise, sepse, via de nutrição e uso de ventilação mecânica 

foram coletadas através do prontuário. Essas variáveis foram avaliadas quanto ao uso e 

ao tempo, em alguns casos. 

A severidade da doença foi medida através do índice SAPS III (Simplified Acute 

Physiology Score 3), coletado no primeiro dia de internação. As variáveis fisiológicas 

que compõem o escore fisiológico agudo são: temperatura, pressão arterial sistólica, 

frequência cardíaca e respiratória, oxigenação, pH arterial, valores de sódio, potássio, 

creatinina, bilirrubina, hematócrito, leucócitos, plaquetas e escala de coma de Glasgow. 

Para cada uma das variáveis analisadas confere-se um peso, conforme a gravidade do 

distúrbio fisiológico. Na teoria, o menor valor atribuído pelo escore é 16 e o maior é 

217 pontos, para pacientes mais graves(72). 

As comorbidades dos pacientes foram registradas através do Índice de Charlson. 

O índice emprega condições clínicas selecionadas, registradas como diagnóstico 

secundário, as comorbidades, no cálculo do risco de óbito. O índice calcula a carga de 

morbidade do paciente, independentemente do diagnóstico principal. Compõem o índice 

17 condições clínicas e uma pontuação é estabelecida para cada uma com base no risco 

relativo. O escore de gravidade do paciente é o resultado da soma dos pesos de todas as 

comorbidades. Ao final, ele é corrigido pela idade, onde a partir de 50 anos, a cada 

década da vida, é adicionado um peso(73). 

 

3.6.2 Avaliação do nível de atividade 

Para o acompanhamento e avaliação do nível de atividade física, foi escolhido 

um monitor de atividade que contêm um acelerômetro tri axial que detecta mudanças na 

aceleração através de 3 eixos: vertical, horizontal e perpendicular, o acelerômetro 

Actigraph wGT3X-BT (ActiGraph LLC®, Pensacola, Flórida, EUA) (Figura 2).  



 

Figura 2 Os três eixos do acelerômetro tri axial wGT3X Actigraph®: vertical, horizontal e 

perpendicular 

Fonte:  http://www.actigraphcorp.com/ 

 

Participantes em ambos os grupos usaram o acelerômetro durante toda a 

internação na UTI. O acelerômetro foi colocado no tornozelo do membro inferior 

dominante usando uma bandagem e não foi removido até a alta, permitindo que as 

informações sobre a atividade física do paciente fossem coletadas objetivamente. A 

avaliação da porcentagem de tempo em cada nível de intensidade de exercício em 

ambos os grupos foi realizada através dos parâmetros avaliados pelo acelerômetro. Este 

instrumento é capaz de identificar a intensidade do exercício realizado e, para análise, 

foi dividido em leve, moderado e intenso ou ausência de atividade, inativo. A equipe 

multidisciplinar foi instruída a não retirar o equipamento, e esse foi checado todo dia 

quanto ao seu funcionamento.  

Os dados foram analisados após a alta através do programa específico do 

equipamento (ActiLife 6®). O programa analisa os dados e estratifica, através da 

quantidade de movimentos realizados pelo paciente. Ao final, os dados de foram 

analisados usando a porcentagem de tempo em cada atividade. Para a estratificação do 

tempo em que o paciente ficou em cada nível de atividade foi usado como referência o 

estudo de Freedson (1998) onde inatividade é a realização de 0 a 199 acelerações por 

minuto(74). 

 

http://www.actigraphcorp.com/


3.6.3 Avaliação respiratória 

3.6.3.1 Pressão inspiratória e expiratória máxima 

A avaliação respiratória foi realizada pelo teste de pressão inspiratória máxima 

(Pimáx) e pressão expiratória máxima (Pemáx) com manovacuômetro (Wika 

Corporate®, Alemanha). Para a Pimáx os indivíduos foram orientados a realizar um 

esforço inspiratório máximo a partir do volume residual e para a realização da Pemáx, 

forma orientados a realizar um esforço expiratório máximo a partir da capacidade 

pulmonar total. Foram consideradas três manobras reprodutíveis. Para a análise dos 

dados, o valor mais alto é registrado, contanto que não exceda em 10% o segundo valor 

mais alto(64, 75). 

 

3.6.3.2  Função pulmonar 

A avaliação da função pulmonar foi realizada por meio da espirometria, 

avaliando o volume expiratório forçado em um segundo (VEF1), capacidade vital 

forçada (CVF) e a ventilação voluntária máxima (VVM) com um espirômetro digital 

(Figura 3) Datospir - Micro C (Sibelmed®, Barcelona, Espanha)(63, 64, 75) e seguindo 

os protocolos descritos de espirometria.  

 

 

Figura 3 Aparelho usado para a realização da espirometria 

Fonte: próprio autor 

 

O teste foi realizado com o paciente sentado e cabeça em posição neutra, feito 

com o uso de clipe nasal e o tubo foi colocado sobre a língua, entre os dentes com os 

lábios cerrados, evitando vazamentos. Para o teste da CVF e VEF1 os pacientes foram 

estimulados para que o esforço fosse explosivo no início da manobra, com uma inalação 

máxima até a capacidade pulmonar total de forma lenta, soprar rapidamente, pelo menos 



6 segundos. Em relação ao número de tentativas foram consideradas no máximo 8, 

apresentando 3 curvas aceitáveis e 2 reprodutíveis (os dois maiores valores de VEF1 e 

CVF devem diferir menos de 0,15 litros). A CVF selecionada foi a maior, obtida 

de qualquer curva. O VEF1 foi o maior valor retirado dentre as curvas com 

valores de pico de fluxo expiratório situados dentro dos critérios de aceitação 

(variação entre o maior e o menor valor < 10% ou 0,5L, o que for maior).  

Para a realização da VVM os pacientes foram orientados a respirar com 

um estímulo com uma cadência “enche-solta-enche-solta”, estimulados a respirar 

tão rapidamente e profundamente quanto possível durante o teste. A coleta foi 

feita por um período de 10 a 15 segundos e o volume neste período de tempo foi 

então extrapolado para o valor de 1 minuto(63, 64). 

 

3.6.4 Avaliação muscular 

 

3.6.4.1 Força de preensão manual 

A avaliação da força muscular foi realizada pela mensuração da força muscular 

com um dinamômetro de preensão manual (Jamar Enterprises LDT®, Hoddesdon, 

Reino Unido) (Figura 4). O paciente foi colocado o mais sentado possível, com os 

ombros posicionados em posição neutra, o cotovelo do membro a ser medido era 

mantido flexionado em 90 graus, com o antebraço em rotação neutra. O período de 

recuperação entre as medidas foi de aproximadamente um minuto. O teste foi realizado 

em três tentativas na mão dominante. A melhor marca dentre três tentativas foi utilizada 

como medida(76).  

 

 

Figura 4 Aparelho usado para a mensuração da força de preensão palmar 



Fonte: internet 

 

3.6.4.2  Avaliação muscular através da eletromiografia 

A avaliação da atividade muscular foi medida pela eletromiografia de três 

músculos dos membros inferiores: tibial anterior, gastrocnêmio medial e vasto. 

músculos laterais - usando um dispositivo Miotool Miotec (Miotec Equipamentos 

Biomédicos Ltda®, Porto Alegre, Brasil).  

Para a aplicação da técnica foi realizada a preparação da pele em que se 

posicionaram os eletrodos, com uma tricotomia e limpeza da pele com álcool 

(esperando com que o álcool vaporize antes de colocar o eletrodo). Após isso, os 

pacientes foram posicionados em decúbito dorsal na própria cama do hospital e foi 

determinado o posicionamento dos eletrodos de acordo com as normas da SENIAM 

(Surface ElectroMyoGraphy for the Non- InvasiveAssessmentofMuscles). Para cada 

grupo muscular existe um protocolo de posicionamento entre cada eletrodo, a distância 

que deve ser preservada entre eles, e o posicionamento do eletrodo de referência, o qual 

é colocado em estruturas que não apresentam sinais de atividade elétrica. Há também 

uma recomendação para o movimento que deve ser feito para ter uma maior ativação 

para cada músculo. 

Para avaliar o músculo vasto lateral foi posicionado um apoio abaixo da fossa 

poplítea e solicitado uma extensão de joelho, já para o músculo gastrocnêmio medial o 

indivíduo foi orientado a realizar uma flexão plantar e para a avaliação do músculo 

tibial anterior foi solicitado fazer uma dorsiflexão. Para a avaliação o EMG possui um 

eletrogoniômetro (Miotec Equipamentos Biomédicos Ltda®, Porto Alegre, Brasil) que 

mensura a amplitude do movimento realizado e através disso terá uma confiabilidade 

em relação a comparação da amplitude realizada para cada indivíduo. Para cada grupo 

muscular, foram feitas 3 coletas do EMG, a primeira realizada é a ação muscular 

voluntária, em que, é orientado para o paciente realizar a movimentação específica para 

cada músculo com 5 repetições com o ritmo determinado por um metrônomo. Após isso 

foi solicitado para o indivíduo realizar contrações voluntárias isométricas máximas 

daquele determinado grupo muscular, para tanto os músculos foram testados por meio 

de testes de função. Foram coletados quatro segundos para cada um dos músculos, e a 

medida foi repetida duas vezes(77). 

 



 

3.6.5 Testes de mobilidade e capacidade física 

 

3.6.5.1 Timed Up and Go (TUG) 

O teste Timed Up and Go (TUG) tem como objetivo avaliar a velocidade de 

execução do teste que avalia o risco de quedas, equilíbrio e mobilidade. Para realizar o 

teste o paciente foi instruído a se levantar da cadeira, caminhar em uma linha reta de 

três metros de distância (em um ritmo confortável e seguro), virar, caminhar de volta e 

sentar-se sobre a cadeira novamente(78) (Figura 5). 

 

Figura 5 Ilustração do teste Timed Up and Go 

Fonte: internet 

 

3.6.5.2  Teste de Marcha estacionária de 2 minutos 

O teste mensura o número máximo de elevações do joelho que o indivíduo pode 

realizar em 2 minutos. Ao sinal o indivíduo iniciava a marcha (sem correr), 

completando tantas elevações do joelho quanto possível dentro de 2 minutos (Figura 6). 

A altura mínima do joelho é nivelada em um ponto médio entre a patela e a espinha 

ilíaca ântero-superior(79). O avaliador foi responsável por contar o número de elevações 

e auxiliar o indivíduo em caso de perda de equilíbrio. 

 



 

Figura 6 Ilustração do teste de marcha estacionária de 2 minutos. 

Fonte: internet 

 

3.6.5.3 Teste de sentar e levantar de 30 segundos 

Ele tem sido recomendado como alternativa prática para mensurar indiretamente 

a força de MMII. Para realizar o teste deve-se ter uma cadeira com encosto, sem apoio 

para os MMSS. O teste iniciou-se com o indivíduo sentado na cadeira, com as costas 

apoiadas no encosto e as pernas no chão. O indivíduo foi orientado para sentar 

completamente na cadeira e levantar estendendo completamente os joelhos, sem realizar 

compensações posturais e cruzando os braços sobre o tórax, repetindo o procedimento o 

mais rápido possível, tantas vezes quanto possível em um período de 30 segundos(79) 

(Figura 7).  

 

 

Figura 7 Imagem ilustrativa do teste de sentar e levantar de 30 segundos 

Fonte: internet 

 



3.6.6 Avaliação da Funcionalidade 

 

3.6.6.1 Escala do Índice de Barthel  

A funcionalidade do paciente foi avaliada através da escala do Índice de Barthel 

(IB). Essa escala analisa a funcionalidade através de um questionário sobre algumas 

atividades pré-estabelecidas. É levado em consideração o desempenho do paciente em 

cada tarefa e a necessidade ou não de algum tipo de ajuda, e cada item é pontuado de 

acordo com esse desempenho. Para cada tarefa avaliada atribui-se pontos, dependendo 

da assistência necessária para realizá-la e ao final soma-se uma pontuação total. A 

pontuação varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais 

elevadas indicam maior independência.  A versão utilizada avalia a independência 

funcional em dez tarefas: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações 

intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, 

deambulação e escadas(80). A Escala do Índice de Barthel já foi validada para a língua 

portuguesa(81). 

A avaliação é realizada através de questionário (Figura 8), sendo assim, a 

avaliação inicial foi feita através do questionamento ao paciente ou familiar e a final 

sempre com o paciente. A inicial considerou-se duas semanas antes da internação e a 

final foi avaliada no momento da alta ou até no máximo um dia depois da alta da UTI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Barthel Modificado 
Score máximo: 100. 

Domínio  Score 
Alimentação Dependente 0 

Necessita de ajuda para cortar 5 
Independente 10 

Banho Não pode executar sem assistência 0 
Executa sem assistência 5 

Higiene Necessita de ajuda 0 
Independente 5 

Vestuário Dependente 0 
Necessita de ajuda em pelo menos metade da tarefa 5 
Independente 10 

Controle 
intestinal 

Acidentes frequentes 0 
Acidentes ocasionais ou uso de enemas 5 
Sem acidentes 10 

Controle da 
bexiga 

Incontinência ou uso de dispositivo coletor (fralda, 
sonda, etc) 

0 

Acidentes ocasionais 5 
Sem acidentes 10 

Locomoção até 
o banheiro 

Não usa banheiro restrito ao leito 0 
Necessita de ajuda 5 
Independente 10 

Transferências Restrito ao leito não é possível o uso de cadeira 0 
Capaz de sentar, mas necessita de auxílio máximo para 
transferência 

5 

Mínima assistência ou supervisão 10 
Independente 15 

Mobilidade e 
deambulação 

Senta na cadeira de rodas mas não se impulsiona 0 
Independente na cadeira de rodas por 50m, não 
consegue caminhar 

5 

Deambula com auxílio por 50m 10 
Independente com ou sem dispositivo auxiliar 15 

Subir escadas Não sobe 0 
Necessita de ajuda ou supervisão 5 
Independente com ou sem dispositivo auxiliar 10 

 

Figura 8 Escala de Índice de Barthel 

Fonte: próprio autor 

 

3.6.6.2 Escala de Mobilidade em UTI 

A Escala de Mobilidade em UTI (EMU)(Figura 9) avalia o nível de mobilidade 

máximo do paciente e foi construída para uso com pacientes em UTI.  Ela pontua de 0 a 



10, aumentando com a pontuação o grau de mobilidade do paciente. A escala já foi 

validada para o português(82, 83). 

 

 

 Classificação Definição 

0 Nada (deitado no leito) Rolado passivamente pela equipe, mas não se 

movimentando ativamente 

1 Sentado no leito, exercícios no leito Qualquer atividade no leito, incluindo rolar, ponte, 

exercícios ativos, cicloergômetro e exercícios ativos 

assistidos, sem sair do leito ou sentado ã beira leito 

2 Transferido passivamente para 

cadeira (sem ortostatismo) 

Transferência para cadeira por meio de guincho, 

elevador ou passante, sem ortostatismo ou sem 

sentarà beira do leito 

3 Sentado à beira do leito Pode ser auxiliado pela equipe, mas envolve sentar 

ativamente à beira do leito e algum controle de 

tronco 

4 Ortostatismo Sustentação do peso sobre os pés na posição 

ortostática, com ou sem ajuda. Pode ser considerado 

o uso do guincho ou prancha ortostática. 

5  Transferência do leito para cadeira Ser capaz de dar passos ou arrastar os pés na posição 

em pé até a cadeira. Isso envolve transferir 

ativamente o peso de uma perna par a outra para ir 

até a cadeira. 

6 Marcha estacionária (à beira do leito) Ser capaz de realizar marcha estacionária erguendo 

os pés de forma alternada (deve ser capaz de dar no 

mínimo 4 passos, dois em cada pé), com ou sem 

auxílio 

7 Deambular com auxílio de duas ou 

mais pessoas 

O paciente consegue se distanciar pelo menos 5 

metros do leito/cadeira com auxílio de duas ou mais 

pessoas 

8 Deambular com auxílio de uma 

pessoa 

O paciente consegue se distanciar pelo menos 5 

metros do leito/cadeira com auxílio de uma pessoa 

9 Deambulação independente com 

auxílio de um dispositivo de marcha 

O paciente consegue se distanciar pelo menos 5 

metros do leito/cadeira com auxílio de um dispositivo 

de marcha, mas sem auxílio de uma pessoa. 

10 Deambulação independente sem 

auxílio de um dispositivo de marcha 

O paciente consegue se distanciar pelo menos 5 

metros do leito/cadeira sem auxílio de um dispositivo 

de marcha ou auxílio de outra pessoa. 

Figura 9 Escala de Mobilidade em UTI 

Fonte: Dissertação de Yurika Maria Fogaça Kawaguchi 

 

Todos os instrumentos de medida são validados e foram realizados conforme a 

descrição na literatura(84).  



 

3.7 Tamanho da Amostra 

Para calcular o tamanho da amostra para o resultado primário, baseamos o 

desenho nos resultados encontrados um ensaio clínico realizado por Schweickert 

(2009)(45). Para uma diferença esperada estimada em médias no resultado primário 

(pontuação do Índice de Barthel) de 13 pontos, considerando um poder estatístico de 

80% e um erro alfa de 0,5, o número de participantes deveria ser de 48 por grupo, 

totalizando 96 no estudo. 

 

3.8 Procedimentos de randomização e alocação 

Os pacientes foram alocados para cada grupo por meio de randomização 

computadorizada. Foi um estudo de superioridade, realizado em um único centro. A 

alocação foi oculta, e a randomização do indivíduo foi realizada por um pesquisador que 

não estava envolvido em colocar os participantes nos grupos ou realizar as avaliações. A 

alocação ficou escondida em envelopes marrons opacos, lacrados dentro de uma caixa, e 

foram abertos individualmente somente na admissão da UTI quando o participante 

iniciou no estudo. Apenas o pesquisador responsável pela condução do protocolo sabia 

como os participantes estavam distribuídos. 

 

3.9 Cegamento 

 

Este foi um estudo de avaliador cego, portanto, o avaliador não conhecia o grupo 

ao qual o participante fazia parte. Esses foram orientados a não relatar quais foram suas 

atividades realizadas durante a internação, e os equipamentos utilizados no protocolo 

foram retirados do leito do paciente para que o avaliador não visse o equipamento 

utilizado. O avaliador também não teve acesso à tabulação dos dados do grupo 

divididos e registrou os dados da avaliação em uma planilha separada. 

 

3.10 Seguimento  

Os indivíduos foram reavaliados após 3 meses da alta hospitalar. O contato foi 

feito através de ligação telefônica, na qual foi realizada novamente a avaliação 

funcional através da Escala de Barthel. Foram realizadas tentativas de contato por uma 

semana, sendo considerado sem sucesso após esse tempo. 

 



3.11 Análise estatística 

As análises foram realizadas com auxílio do software R 3.4.2 (R Core Team, 

2017). Foi utilizado o teste de Kolmogorov Smirnov para verificar a normalidade dos 

dados, sendo estes apresentados em média ± desvio padrão ou mediana e intervalo 

interquartil. Também foram usados número absoluto e porcentagem para algumas 

características. 

A análise comparativa entre o grupo controle e o grupo de intervenção foi 

realizada para todas as variáveis de desfecho. Para a comparação das variáveis entre os 

grupos, foi usado teste estatístico específico para comparação de dois grupos 

independentes, sendo o Teste t para dados com distribuição normal e o Mann-Whitney 

para não normal. Foram considerados pacientes independentes funcionalmente 

pacientes com Indíce de Barthel entre 85 e 100 pontos, conforme literatura (85). Na 

análise de seguimento, foi realizado o Teste exato de Fisher para comparação. 

Para uma análise específica explicativa, ajustou-se modelo de regressão logística 

para o IB categorizado (85 pontos) segundo variáveis explicativas que foram alteradas 

significativamente pela intervenção do ensaio clínico randomizado (% do nível de 

atividade) ajustado por idade e dias em UTI. 

 

 

  



 

4 RESULTADOS 

 



Durante o período do estudo, 186 pacientes foram elegíveis para participar do 

estudo, 51 pacientes foram excluídos. Portanto, 135 pacientes foram avaliados e 

randomizados. A figura 10 mostra o seguimento dos pacientes.  

 

 

 

Figura 10 Fluxograma do seguimento dos pacientes durante o estudo. 

 

A tabela 1 mostra as características dos pacientes que foram avaliados no estudo 

e a comparação das variáveis entre os grupos. Os grupos foram homogêneos em relação 

as características basais.  

 

  

Randomizados

(n= 135)

Alocados para controle

(n=67)

Alocados para intervenção

(n=68)

Perda de seguimento por

óbito (n=11)

Alta antes da avaliação

(n=2)

Alta da UTI antes de 3 

dias (n=5)

Perda de seguimento por

óbito (n=7)

Alta antes da avaliação

(n=1)

Alta da UTI antes de 3 

dias (n=10)

Analisados 

(n=49)

Analisados

(n=50)

Elegíveis para o estudo

(n=186) Excluídos (n=51)

Idade<18anos=3

Outros hospitais=8

Neurologicos=32

Contraindicação para 

mobilização=5

Indíce de Barthel<100=3

Alocados

Analisados



 

 

Tabela 1 Comparação das variáveis demográficas e clínicas entre os grupos 

controle e o grupo do programa de exercícios 

    GC    GP   

Características         

    (n=67)   (n=68)  p 

Variáveis demográficas         

Idade (anos) 55±12   48±15 0,02 

Sexo feminino (%) 23 (46)   27 (54) 0,4 

Idosos (>60anos) 19 (38)   14 (28) 0,3 

SAPS 3   52±9   51±9 0,3 

Variáveis clínicas         

Índice de Charlson 2 (2-3,25)   3 (1-4) 0,6 

Cirurgico (%) 6 (12)   16 (32) 0,03 

Corticóide  24 (48)   19 (38) 0,3 

Sedação    16 (32)   20 (40) 0,5 

Dias de sedação 1(1-2)   1,5(1-2) 0,2 

Uso de VM  17 (34)   23 (46) 0,3 

Dias VM   2,5(1-4)   2 (1-3,2) 0,6 

Uso de DVA  30 (61)   33 (66) 0,7 

Dias DVA   2 (2-3)   2,5 (2-4) 0,3 

Uso de VNI  12(25)   10 (20) 0,7 

Uso de antibiotico  30 (61)   33 (66) 0,7 

Sepse    21 (42)   28 (56) 0,2 

Hiperglicemia  6 (12)   10 (20) 0,1 

Diálise    16 (32)   14 (28) 0,7 

Bloqueador neuromuscular 4 (8)   3 (6) 1 

Motivo da internação 

(R/NR) 22/27   23/27 0,9 

Dias de UTI 8 (5-12)   5 (4-7) 0,003 

Dias de hospital 19 (10-30)   16 (10-23) 0,100 

Mortalidade  11 (16)   7 (10)   

Dados descritos em média±DP, mediana (25%-75%), número absoluto (%). GC 

Grupo controle, GP grupo programa, SAPS Simplified Acute Physiology Score, VM 

Ventilação mecanica invasiva, DVA droga vasoativa, VNI ventilação não invasiva, R 

respiratória, NR não respiratória 

 

 

  



4.1 Análise do nível de atividade entre os grupos 

 

Em relação a fase do programa, 22% dos indivíduos iniciaram o programa na 

Fase 1, 2% na fase 2 e 76% na Fase 3. No momento da alta da UTI, apenas 2 % desses 

receberam alta da UTI sem evoluir da Fase 3 do programa, 8 % receberam alta na Fase 

4 e 90% alcançaram a Fase 5 do programa. Essas informações são mostradas na tabela 

2. Esses dados são relativos aos indivíduos do grupo do programa, já que no grupo 

controle não havia fases de intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabela 2 Número de pacientes em relação as fases do programa no início do programa e 

no momento da alta da UTI 

  Início Fim  

Fase 1 11 (22%) 
 

Fase2 1 (2%) 
 

Fase 3 38 (76%) 1 (2%) 

Fase 4 
 

3 (6%) 

Fase 5   45 (90%) 

n (%). N número de pacientes, % porcentagem de pacientes 

 

 

 

  



O tempo gasto em inatividade e movimento durante a internação na UTI foi 

diferente para os grupos. Os indivíduos que participaram do programa gastaram em 

média 7,55% do tempo da internação em atividade e 92,4% do tempo em inatividade, 

enquanto para o grupo controle esse tempo foi de 4,18% e 95,8%(p<0,001). Os valores 

encontrados são ilustrados nos gráficos 1 e 2. O grupo que participou do programa 

também mostrou uma diferença significativa no número de passos (Gráfico 3) dados 

durante a internação em relação ao grupo controle (1539 ±966 vs 591 ±403, p<0,001). 

Nenhum acesso, sonda ou dispositivos invasivos foram inadvertidamente removidos 

durante as terapias ou eventos adversos que precisaram de intervenção foram relatados.  



 

Gráfico 1 Média da porcentagem de tempo em cada nível de atividade durante a 

internação na UTI do grupo controle 

. 

 

 

Gráfico 2 Média da porcentagem de tempo em cada nível de atividade durante a 

internação na UTI do grupo controle 
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Gráfico 3 Comparação da média do número de passos durante a internação entre os 

grupos 
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4.2 Análise das variáveis avaliadas no momento da alta da UTI 

 

4.2.1 Funcionalidade 

No momento da alta da UTI, 78% dos indivíduos apresentaram algum grau de 

dependência funcional (IB <85pontos). Quando analisados separados pelo grupo do 

estudo, os participantes do grupo intervenção apresentaram maiores escores no IB no 

momento da alta da UTI. O número de indivíduos com estado funcional independente 

(Barthel> 85 pontos) na alta ocorreu em um número maior no grupo intervenção quando 

comparado ao grupo controle (48 [96%] pacientes versus 29 [44%] pacientes; p 

<0,001). Os resultados da EMU também apresentaram diferença entre os grupos. Esses 

valores e os valores da pontuação do IB de cada grupo são mostrados na Tabela 3. 

 

4.2.2 Variáveis musculares, capacidade física e mobilidade 

Em relação a comparação das variáveis musculares avaliadas entre os grupos, 

não foram encontradas diferenças na força de preensão palmar e na análise EMG no 

momento da alta. Para os testes de mobilidade e capacidade física, o TUG não foi 

diferente entre os grupos, mas houve diferença no desempenho no teste de sentar e 

levantar entre o grupo controle e grupo programa ( 5 ±3 vs 8±3, p<0,01) e no teste de 

marcha estacionária (25±21 vs 53±22, p<0,001). 

 

4.2.3 Variáveis respiratórias 

Para a avaliação do sistema respiratório, a análise da Pimax.e Pemax não 

mostrou diferença entre os grupos. Para a avaliação da espirometria, a única variável 

diferente entre os grupos foi o valor da VVM no momento da alta (45±19 GC vs 55±25 

GP, p=0,03). 

 

4.2.4 Tempo de internação na UTI e no hospital 

O grupo que participou do programa teve um menor tempo em dias de 

internação na UTI em comparação ao grupo controle (8 (5-12) vs 5(4-7), p<0,001). 

Porém, não foi encontrada diferença nos dias de internação hospitalar. 

  



Tabela 3 Comparação das variáveis de desfecho no momento da alta da UTI entre o 

grupo controle e o grupo de exercícios 

     GC    GP       

Características               

    (n=49)   (n=50)   p 95% IC 

Variáveis musculares             

Força de preensão palmar 
(kgf) 16 (11-26)   18 (14-26)   0,090 -6,16 a 1,36  
Sentar e levantar 
(repetições) 5 ±3   8 ±3   <0,001 4,1- 1,3 

TUG (tempo)   21±19   18±13   0,400 -3,8 a 9,5 
Marcha estacionária 
(repetições) 25 ±21   53 ±22   <0,001 -36 a -18 

EMG tibial anterior 0,29 (0,19-0,44)   0,26 (0,17-0,42)   0,200  -0,17 a 0,02 

EMG vasto lateral   0,28±6   0,29±5   0,300 -3,4 a 1,18 

EMG gastrocnemio medial  0,31 (0,20-0,42)   0,34 (0,25-0,45)   0,100  -0,05 a 0,12 

Variáveis Respiratórias             

VVM (l/min)   45±19   55±25   0,030 -19,15 a -0,6 

VEF1 (l)   1,6±0,8   2,2±1,1   0,200 -1,8 -a 0,5 

CVF (l)   1,8 (1,0-2,26)   1,99 (1,5 -2,6)   0,060  -0,72 a 0,04 

Pimax (cmH20)   57±27   62±31   0,400 -16,6 a 6,8 

Pemax (cmH20)   48 ±24   55 ±21   0,100 -16 a 1,5 

Funcionalidade               

Índice de Barthel final   76 ±20   97±5   <0,001 -26,3 a -14,5 

EMU final   7 ±2   9,8 ±0,4   <0,001 -2,9 a -1,8 
% de pacientes 
Independentes 44   96   <0,001   

Dias de internação               

na UTI   8 (5-12)   5 (4-7)   0,003  0,93 a 5,18 

no hospital   19 (10-30)   16 (10-23)   0,100  -1,43 a 9,73 

Dados descritos em média±DP, mediana (25%-75%), número absoluto (%). GC Grupo controle, GP grupo 
programa, TUG timed up and go, EMG eletromiografia, VVM ventilação voluntária máxima, VEF1 volume 
expiratório forçado no primeiro segundo, CVF capacidade vital forçada, Pi pressão inspiratória, Pe 
pressão expiratória, EMU Escala de Mobilidade em UTI. IC Intervalo de confiança da diferença da média. 

  



4.3 Análise explicativa com regressão logística 

Uma análise de regressão foi realizada para responder quais as variáveis 

preditoras de maior funcionalidade na alta da UTI (Tabela 4.) 

Através da regressão logística encontrou-se que a chance de se ter um Índice de 

Barthel acima de 85 pontos cresce em torno de 22 vezes com a presença e utilização do 

programa de exercício. Independentemente disso, ainda há uma parte do efeito 

explicada pela quantidade de atividade (aumento na chance em 35% para cada 1% de 

atividade, p = 0,057). A variável idade também foi um fator associado a funcionalidade 

no momento da alta. 

  



 

Tabela 4 Análise das variáveis preditivas da funcionalidade no momento da alta da UTI 

Coeficiente 
 

OR [95% IC] valor p 

Idade 0,92 [0,86 - 0,97] 0,006 

% de tempo em atividade (1%) 1,35 [1,00 - 1,88] 0,057 

Participou do programa de exercícios 22,0 [4,4 - 185,0] 0,001 

 

  



4.4 Seguimento da funcionalidade após alta hospitalar 

Para analisar o seguimento aos pacientes e avaliar o resultado a longo prazo para 

efeito da intervenção foram comparados os valores do Índice de Barthel de forma 

categorizada e contínua na avaliação do seguimento (Tabela 5).  

  



Tabela 5 Análise da funcionalidade entre os grupos em relação a funcionalidade no seguimento 

de 3 meses após a alta hospitalar 

Índice de Barthel 3 meses após Controle (n=39) Protocolo (n=40) p 

≥ 85 - n (%) 29 (74,4%) 39 (97,5%) 0,003
1 

média ± DP  89 ± 12,4 96,2 ± 14,4 <0,001
2
  

(1) Teste exato de Fisher 

(2) Teste de Mann-Whitney    

 



 

5 DISCUSSÃO 

 



Esse estudo teve como principal objetivo analisar o impacto de um programa de 

reabilitação precoce e progressivo no estado funcional dos pacientes no momento da 

alta da internação na UTI. Nossos resultados mostraram que um programa de 

reabilitação e mobilização, começando de forma precoce e sendo progressivo para 

pacientes internados nesse local, impacta de forma positiva no estado funcional desses 

pacientes. Os indivíduos que participaram do grupo do programa de reabilitação 

apresentaram um estado funcional com maior nível de independência, e um maior 

número de indivíduos com a funcionalidade preservada foi encontrado no grupo do 

programa quando comparado ao grupo controle. 

A reabilitação e mobilização precoce de pacientes na UTI tem sido estudada 

previamente e alguns estudos encontraram uma diminuição da imobilidade e melhores 

desfechos na função física e funcionalidade em pacientes que realizaram exercícios 

durante esse período. Em um estudo randomizado para receber um programa de 

reabilitação ou cuidados usuais, os autores encontraram desfechos positivos para 

funcionalidade, com 59% versus 35% dos pacientes do grupo intervenção versus 

controle tendo retornado a independência no momento da alta. Em relação ao Índice de 

Barthel a pontuação foi de 75 versus 55 pontos, para cada grupo(45). Nossos resultados 

mostraram o mesmo impacto do programa nos desfechos, porém, em termos de valores, 

nossos resultados foram um pouco mais expressivos, com uma porcentagem maior de 

pacientes independentes e com valores do IB mais altos quando comparado a esse 

estudo e outros já descritos. Isso pode ter acontecido pelas características da nossa 

população e do nosso programa. Estudos prévios avaliaram principalmente pacientes 

intubados enquanto a população desse estudo contemplou pacientes em VM ou não. 

Como VM é fator de risco para fraqueza muscular, a população não ser exclusiva em 

VM pode ter favorecido para uma melhor funcionalidade(23). Nosso programa também 

envolvia um espectro mais amplo de exercícios e com características mais definidas. 

Diferente de alguns estudos que analisaram somente alguma terapêutica ou mesmo 

aqueles com programas de mobilização, mas que não apresentavam características tão 

bem definidas.   

De forma geral, os dados de funcionalidade mais baixa na alta da UTI dos 

pacientes que não participaram do programa são compatíveis com estudos prévios, que 

mostraram que em média metade dos pacientes saem com perda funcional da UTI(7, 

28). Porém, quando participam de programas de reabilitação ficando mais tempo 

acordados e fazendo exercícios essa porcentagem pode ser menor, e os pacientes terem 



um desempenho melhor na funcionalidade no momento da alta e um maior retorno a 

independência funcional(43-45), como descrito anteriormente. 

Quando comparado os resultados desse estudo em relação aos outros com 

resultados negativos relacionando mobilização precoce em UTI e funcionalidade, alguns 

aspectos são importantes de se pontuar. Dois trabalhos, do tipo ensaio clínico, não 

mostraram benefícios com a reabilitação em pacientes na UTI, porém eles apresentaram 

características fundamentais diferentes do nosso. No estudo de Denehy e colaboradores 

(2013), apesar da presença de dois grupos, sendo um deles guiado pelo protocolo de 

exercícios, o nível de atividade dos pacientes não conseguiu ser assertivo e o grupo 

controle apresentou um nível de atividade maior que o do protocolo(51). Moss e 

colaboradores (2015), propuseram um programa com maior intensidade de exercícios 

para os pacientes do grupo intervenção, porém esses pacientes iniciaram o programa em 

média 7 dias após a admissão na UTI, deixando de caracterizar uma reabilitação 

precoce(50). A intervenção do nosso estudo apresentou as duas características, o início 

foi precoce e o grupo intervenção teve maior nível de atividade. Como tem sido 

sugerido recentemente pela literatura, provavelmente essas sejam características 

importantes para melhores desfechos no processo de reabilitação. Estudos e revisões 

sobre o tema têm pontuado a importância de se considerar essas especificidades para o 

sucesso da terapêutica(35, 53, 86). 

Uma análise específica dos dados foi realizada para explicar o impacto positivo 

no desfecho da funcionalidade. A interpretação das análises mostrou que, como variável 

independente, o uso do protocolo aumentou a chance de o sujeito ter um Índice de 

Barthel acima de 85 pontos (independência funcional) na alta da UTI. Somado a isso, há 

uma parte do efeito explicada pela quantidade de atividade realizada, aumentando a 

chance de maior pontuação no IB a cada aumento de atividade. Assim, os dados de 

desfecho positivo para a funcionalidade poderiam ser explicados por dois principais 

fatores: participar de um programa estruturado de reabilitação e o maior nível de 

atividade realizado. 

Benefícios no uso de programas estruturados podem se basear em fatores como 

uma sistematização da linha de cuidado com especificidade, continuidade e progressão 

do tratamento e superar barreiras descritas para mobilização precoce dos pacientes(58). 

O uso de protocolos já é bem estabelecido, com bons resultados na UTI para diversas 

situações como desmame da VM e sedação dos pacientes.  



O local onde o estudo foi realizado segue uma linha de padronização para alguns 

cuidados como sedação e desmame da VM, o que justifica os baixos valores de dias de 

sedação e de VM e ausência de diferença para essas características entre os grupos. 

Apesar do uso desses conjuntos de ações direcionados para essas terapêuticas em ambos 

os grupos, os pacientes do grupo controle não tiveram desfechos positivos para 

funcionalidade, ao contrário do grupo intervenção, sendo a diferença entre eles o 

direcionamento específico para a reabilitação através do protocolo para tal. Porém, é 

possível notar que essas características podem ter facilitado os resultados benéficos ao 

se inserir um protocolo específico de mobilidade em um ambiente favorável. Esse fato 

mostra a importância de um conjunto de ações de diversas terapêuticas, mas com uma 

necessidade de direcionamento específico para um programa de mobilidade.   

Essa proposta é validada na literatura por artigos que avaliaram o impacto de 

conjunto de ações para garantir uma linha de cuidado que favoreça bons desfechos na 

UTI, como mostram os estudos de programas de ações que abordam diversos protocolos 

para situações que se somam. Estudos que analisaram conjunto de ações com 

protocolos, como o de Balas e colaboradores (2014)(41), onde foram realizadas ações 

para manter o paciente acordado, controlar delirium e mobilizar, demonstraram a 

segurança e eficiência em aumentar dias livre de ventilação, diminuir delirium e 

diminuir o imobilismo, com um número maior de pacientes saindo do leito. Diante 

disso, sugere-se atualmente que a melhor intervenção para minimizar a síndrome pós-

terapia intensiva, que inclui alterações de função física, é um conjunto de ações 

conhecido como ABCDEF, com a mobilização precoce fazendo parte das ações e 

representada pela letra E(87).   

Apesar de um conjunto de ações como diminuição de sedação, controle de 

delirium, ser necessário para facilitar a oferta de exercícios na UTI, alguns estudos têm 

avaliado o impacto da inserção de protocolos de mobilização sem necessariamente estar 

agregado a outros protocolos como caminho de otimizar a reabilitação na terapia 

intensiva. A presença de programas de reabilitação, em estudos específicos, como de 

McWilliams  e colaboradores (2018) que analisou a viabilidade e o impacto da inserção 

de um programa estruturado e individualizado de reabilitação para pacientes ventilados 

mecanicamente, mostrou que os pacientes que participaram do programa foram 

mobilizados mais cedo e apresentaram uma distância de deambulação maior no 

momento da alta(70). A implementação de programas para aumentar o nível de 



atividade também apresentam eficácia, como em estudos que encontraram aumento na 

deambulação de pacientes na UTI e maior nível de atividade realizada(88). 

Os benefícios do uso de protocolos também podem estar associados a gestão do 

tratamento fisioterapêutico. Hanekom e colaboradores (2012), afirma que um serviço de 

fisioterapia estruturado e com programas de reabilitação favorece resultados positivos 

para o paciente ao otimizar a fisioterapia, já que facilitaria e proporcionaria um 

planejamento melhor do tratamento e levaria a benefícios como aumentar o número de 

pacientes que recebem o tratamento, adequar o início da terapêutica e assim favorecer a 

diminuição do tempo hospitalar(89). Dados recentes da literatura mostram que pacientes 

que não participam de programas estabelecidos e de alguma forma direcionados podem 

estar mais sujeitos a falta de prescrição específica dos exercícios e também da sua 

progressão(46, 90). Um dos pontos é que não ter programas de reabilitação 

estabelecidos pode levar a ausência de seguimento e progressão, ficando não consistente 

a evolução do paciente, o que pode interferir no processo de reabilitação e prejudicar os 

resultados finais.  

O uso de ventilação mecânica, nível de sedação e procedimentos médicos, são 

citados como fatores que poderiam colaborar para a inatividade nesse local(13). Porém, 

já existe na literatura embasamento para a segurança e viabilidade da mobilização 

mesmo nessas condições(37). No nosso estudo não houve diferença nesses aspectos 

entre os grupos e houve diferença no nível de atividade, sendo o grupo intervenção mais 

ativo. Isso pode sugerir que o fato de não ter um programa com todas as informações, 

guiando a progressão dos exercícios no grupo controle, pode ter colaborado para o baixo 

nível de atividade e não, necessariamente essas variáveis.  Alguns estudos sugerem que 

a falta de conhecimento sobre o assunto dos profissionais pode ser o fator dificultador 

da mobilização(13, 55). Programas estruturados contemplam diversas informações 

como quais pacientes são elegíveis, contraindicações para o exercício, momento de 

início, exercícios a serem realizados e como progredir. Um programa estruturado pode 

servir como guia terapêutico e de progressão, diminuindo o déficit relacionado ao 

conhecimento dos profissionais, já que existiria uma base como guia, e incentivo, 

diminuindo a tendência a manter sempre a mesma terapêutica, levando a progressão e 

tendo marcadores claros de avanço da terapia. Portanto, mais um benefício de 

programas de mobilização pode estar relacionado a favorecer a superação desses fatores 

descritos como barreiras a mobilização precoce.  



No nosso estudo, poucos pacientes iniciaram o programa na fase 1, onde a 

mobilização era totalmente passiva devido a falta de colaboração do paciente. Isso se 

deu pela característica da unidade, onde a maioria dos pacientes são mantidos 

acordados, independente da terapia que estejam recebendo. Com os pacientes 

acordados, o que determinava o nível inicial era a força muscular. Como para entrar no 

estudo todos eram independentes antes da internação e o programa abordava os 

pacientes de forma precoce, eles tinham força muscular, assim, a maioria dos pacientes 

iniciaram o programa na Fase III. Esse fato sugere que, com o auxílio da característica 

da UTI de manter os pacientes acordados, somado ao fato de começarmos precocemente 

o programa, nós conseguíamos abordá-los antes de poderem ter perdas expressivas e 

assim trabalhar para evitá-las ou reabilitar disfunções menores. Isso pode ter facilitado a 

reabilitação e ajudado a melhorar nos desfechos finais. O que pode não ter acontecido 

com o grupo controle, onde um número maior de pacientes apresentou perda funcional 

na alta e como eram independentes antes da internação, evoluíram durante a internação 

com perda funcional.  

O outro fator explicativo para o melhor desfecho funcional foi o nível de 

atividade dos indivíduos durante a internação. Os dados do estudo mostram uma maior 

atividade física dos pacientes no grupo do programa, monitorizado através da 

acelerometria, já que eles passaram mais tempo em movimento. Atividade física e 

exercício físico tem definições diferentes, sendo atividade física qualquer movimento 

realizado pelo corpo que despende energia e exercício físico inclui movimentos gerados 

pelo corpo de forma planejada, estruturada, repetitiva e intencional com objetivo de 

melhorar ou manter a aptidão física(36, 91). Como o programa era composto de número 

de séries, repetições e objetivos claros, pode-se afirmar que também houve uma melhora 

na oferta de exercício físico para esses pacientes. Assim, o aumento da porcentagem de 

tempo em atividade, mostrando um nível maior de atividade, ocorreu pelo aumento da 

atividade física e do exercício físico. Isso pode ser explicado pelas características do 

programa em ter progressões bem definidas em relação a mobilidade, tipos de 

exercícios, intensidade e garantir a frequência constante e realização diária da terapia. 

Esse pode ser um fator de extrema importância para o sucesso no desfecho 

clínico funcional. Esse conceito vem de acordo com a sugestão da Academia 

Americana, que sugere que mesmo na UTI os exercícios sigam as características 

específicas de treinamento como intensidade e frequência(92, 93). Alguns estudos têm 

ressaltado a importância da dosagem dos exercícios na UTI e a progressão dessas 



características como dose e frequência tem sido relatado ter relação com melhora da 

força muscular, delirium e dias de internação(52, 94). Em acordo com isso, nossos 

dados mostraram que uma maior oferta de atividade teve impacto nos desfechos 

funcionais dos pacientes.  

Na avaliação específica dos diferentes sistemas, os dados mostraram que 

pacientes submetidos a esse tipo de programa de reabilitação e com maiores níveis de 

atividade, apresentaram melhor desempenho em testes de capacidade física e 

mobilidade, como os testes de sentar e levantar e no teste de marcha estacionária, bem 

como na variável da ventilação voluntária máxima na espirometria. Somado a isso, 

participar de um programa de mobilização fez com que esses pacientes tivessem menos 

dias de internação na UTI. Por outro lado, apesar dos resultados positivos de maior 

funcionalidade, algumas variáveis específicas do sistema muscular, como força e 

ativação, e outras variáveis respiratórias não foram beneficiadas pelo programa. 

Um maior tempo em atividade e uma maior oferta de exercício, pode ter 

contribuído para que se mantivesse a adequada relação de diversos componentes 

responsáveis pela capacidade de realizar diversas tarefas. Apesar de a função física estar 

relacionada aos principais sistemas como cardiovascular, musculoesquelético, 

respiratório e neurológico, não são bem explicados na literatura quais alterações 

específicas desses sistemas são mais responsáveis pela manutenção da funcionalidade. 

Muitas vezes a melhora ou piora de estruturas e funções, como a força muscular, não 

está vinculada a melhores desfechos funcionais, visto que a funcionalidade é 

multifatorial(96). Isso pode justificar termos encontrado impacto do programa em 

algumas variáveis e não em outras, e mesmo assim termos encontrado desfechos 

funcionais positivos.  

O programa de mobilização e reabilitação foi baseado em diversos pilares de 

reabilitação de diferentes sistemas corporais, acrescentado de exercícios funcionais, 

como andar, sentar e levantar. O estímulo ao conjunto desses sistemas, uma progressão 

nos níveis finais para um maior nível de reabilitação, como subir escadas, ainda dentro 

da UTI, somado a conter no programa atividades mais funcionais, pode ter ajudado e 

justificar um maior número de pacientes independentes no momento da alta no grupo do 

programa. 

Especificamente, o programa de mobilização e reabilitação precoce teve impacto 

positivo no desempenho em testes de capacidade física e mobilidade, e uma explicação 

possível pode ser o fato de fazer parte do programa exercícios que simulam as 



atividades específicas desses testes. Esses resultados são importantes porque os 

movimentos e atividades dos testes são funcionais, sendo, portanto, importantes para a 

manutenção da funcionalidade e para capacidade de realizar outras atividades. Fato que 

mostra a importância de exercícios específicos e exercícios mais funcionais associados.  

Outro resultado encontrado foi que os pacientes do programa tiveram melhor 

desempenho na ventilação voluntária máxima. A VVM demonstra uma maior tolerância 

cardiorespiratória e isso poderia justificar um melhor desempenho nas atividades 

funcionais e testes que demandam essa tolerância específica. A melhora do desfecho 

respiratório relacionado a VVM pode ter sido favorecido pelos exercícios propostos 

relacionados a atividades com alguma carga cardiorespiratória. Esse benefício 

específico trazido pelo programa pode ter contribuído para uma melhor funcionalidade 

nesse grupo de pacientes, já que atividades como andar, subir escadas e até vestir 

roupas, nesse tipo de paciente, pode trazer uma demanda específica desse sistema. E 

assim, com esse melhor desempenho, ter favorecido a funcionalidade.  

A implementação e realização do programa também contribuiu para uma 

diminuição dos dias de internação na UTI. Outros estudos mostraram um menor tempo 

de internação na UTI quando os pacientes estavam em locais onde se realizava 

mobilização precoce(43). Nós acreditamos que a saída do leito, que foi estimulada e 

proposta nos diferentes níveis do programa, leva a uma melhora geral do paciente 

através dos benefícios do exercício e diminuição do impacto negativo do imobilismo em 

diferentes órgãos e sistemas. E também, a uma visão mais rápida da equipe da condição 

favorável do paciente a ir de alta. 

Os dados analisados no estudo, e as bases científicas descritas, mostram que um 

maior nível de atividade física durante a internação no grupo de pacientes que 

participaram do programa pode suportar a hipótese de que um programa estruturado de 

mobilização é capaz de aumentar o nível de atividade na UTI. Somado a isso, um maior 

nível de atividade através da participação no programa pode explicar o melhor estado 

funcional desses pacientes no momento da alta. Assim, um programa de mobilização 

mantem os pacientes durante a internação em níveis de atividade maiores, oferecendo 

assim, um suporte para a manutenção da funcionalidade prévia mesmo durante a 

internação ou a reaquisição dessa, quando existe alguma perda devido ao contexto da 

terapia intensiva.   

Por outro lado, algumas variáveis não demonstraram ser impactadas pelo 

programa de exercícios. Não foram encontradas diferença em algumas variáveis 



específicas, como a força e ativação muscular, TUG e algumas variáveis respiratórias.  

Apesar de o grupo que participou do programa ter realizado exercícios resistidos com 

características bem definidas e o outro grupo não, um fator que pode ter levado a 

ausência de impacto na força pode ter sido o pouco tempo de intervenção, visto que os 

pacientes ficaram em média uma semana no programa, o que seria pouco tempo para 

um processo de hipertrofia muscular e ganho de força. As outras variáveis podem não 

terem sido impactadas por uma falta de terapeuticas específica, como por exemplo o 

fortalecimento da musculatura respiratória e os dados de pressões respiratórias.  

Algumas limitações do estudo a serem citadas. Não fizeram parte da população 

do estudo investigada pacientes crônicos e pacientes com perda funcional prévia. Os 

resultados são direcionados para pacientes com independência funcional prévia. Assim, 

para pacientes independentes antes da internação, um programa precoce e progressivo 

pode evitar ou minimizar as perdas desde o início da internação e favorecer o retorno ao 

nível funcional prévio na alta.  Outro ponto é que para a inserção na prática clínica de 

programas de mobilização pode ser necessário um maior número de profissionais por 

demandar mais trabalho e tempo, mas um estudo feito por Lord e colaboradores em 

2013, mostrou que mesmo necessitando de investimentos para implementação de 

programas de mobilização precoce na UTI, o custo é pequeno se comparado ao retorno 

financeiro com a diminuição de custos para o hospital(97). 

Um dos pontos que pode ter favorecido os desfechos positivos foi usarmos 

exercícios de mobilidade associados aos de reabilitação específicos, baseados em pilares 

de reabilitação dos sistemas mais importantes. Porém, com isso não é possível separar 

os benefícios de cada tipo de intervenção especificamente e como elas podem ter 

colaborado com a melhora da função de forma específica. Novos estudos devem surgir 

para suprir essa demanda e serem capazes de responder quais os benefícios específicos 

para pacientes na UTI de cada tipo de intervenção e como intervir com reabilitação 

específica para demandas especificas.  

Na prática clínica, a reabilitação de pacientes internados na UTI pode necessitar 

de demandas específicas, vindo de diversas necessidades para se retomar a autonomia 

do paciente. Porém, um programa englobando a reabilitação e mobilização de uma 

forma mais geral pode ser benéfico como guia inicial e de seguimento, bem como para 

incentivar uma maior progressão no nível de atividade durante a internação. Os 

benefícios na funcionalidade e tempo de internação na UTI, justificam sua realização 



para esses pacientes. Em conjunto, devem ser adequadas as especificidades de cada 

caso.  

Importante ressaltar também, pelos nossos resultados de seguimento desses 

pacientes, que o resultado a longo prazo para efeito da intervenção se manteve, já que 

no seguimento de três meses após, o grupo intervenção mantinha uma porcentagem 

maior de sujeitos com IB acima de 85 pontos, mostrando independência funcional. 

Apesar de a média na pontuação do IB já ter se aproximado de valores clinicamente 

parecidos em ambos os grupos. Alguns estudos não encontram diferenças ao longo 

prazo, sendo o mais comumente usado para reavaliação testes de capacidade física e de 

qualidade de vida, que podem, para os pacientes, não estarem relacionados com a 

percepção funcional e de capacidade de realização de atividades de vida diária(50, 51).  

 

 



 

6 CONCLUSÃO



 

Nossos dados mostraram que um programa de mobilização precoce e 

progressivo para os pacientes durante a permanência na UTI pode impactar em 

melhores resultados funcionais na alta. A participação em um programa de reabilitação 

na UTI, bem como um aumento no nível de atividade física durante este período, pode 

favorecer uma maior independência na alta da UTI. Os benefícios específicos que 

encontramos incluíram um melhor desempenho nos testes de marcha estacionária e teste 

de sentar e levantar, bem como nos valores de ventilação voluntária máxima dos 

pacientes. Verificou-se também que a participação no programa reduziu a duração de 

dias de internação na UTI dos pacientes. 
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ANEXO A 

 

Descrição detalhada do Programa de mobilização precoce e progressiva para pacientes 

na Unidade de Terapia Intensiva 

 

Os cinco níveis de mobilização são descritos abaixo. 

- Nível I  

Paciente não responsivo a comandos.  

Exercícios físicos: cicloergômetro passivo para membros inferiores (duração de 

15 min), FES no músculo quadríceps direito e esquerdo simultaneamente (15 minutos), 

mobilização passiva de membros com 10 repetições de flexão e abdução de ombros e 

tríplice flexão de quadril, alongamento de ísquios tibiais.  

Mudanças posturais: transferência passiva de decúbitos.  

- Nível II: 

Paciente responsivo a comandos e com força muscular (FM) menor que 3 para 

flexores e extensores de quadril de acordo com a Medical Research Council (MRC).  

Exercícios físicos: exercícios assistidos de MMSS (1 série de 10 repetições), 

cicloergômetro assistido preferencialmente em membros inferiores (MMII) com 

duração de 15 minutos, FES em músculo quadríceps (duração de 15 minutos), exercício 

de ponte (1 série de 10 repetições), sessão de vídeo game por 15 minutos. 

Mudanças posturais: Transferência ativa no leito, sedestação beira leito assistida, 

exercícios de controle de tronco, tentar ortostatismo e deambulação assistida com 

tecnologias específicas. 

- Nível III: 

Paciente responsivo a comandos e com força muscular (FM) maior ou igual a 3 

para flexores e extensores de quadril de acordo com a Medical Research Council 

(MRC).  

Exercícios físicos: exercício resistido de flexores e abdutores de ombro, flexores 

de cotovelo, tríplice flexão e extensão de quadril (1 série de 10 repetições) iniciando 

com carga de 0,5 kg, cicloergômetro ativo em MMII (duração de 10 min), exercício de 

ponte (2 séries de 10 repetições), sessão de vídeo game por 10 minutos. 

Mudanças posturais: transferência para sedestação beira leito de forma ativa, 

treino de sentar e levantar (10 repetições), ortostatismo e deambulação com ou sem 

                â     ≤ 20                                 



- Nível IV:  

Paciente responsivo a comandos, força muscular maior que 3 e que tenha 

completado o nível III do programa. 

Exercícios físicos: continuação dos exercícios resistidos (2 séries de 10 

repetições com carga > 0,5 kg), exercício de ponte (2 séries de 10 repetições), sessão de 

vídeo game por 10 minutos. 

Mudanças posturais: sedestação beira leito de forma ativa, ortostatismo e 

deambulação com ou sem auxílio por distância maior que 20 metros, treino de subir e 

descer degraus, sedestação em poltrona. 

- Nível V: 

Paciente responsivo a comandos, força muscular maior que 3 e que tenha 

completado o nível IV do programa. 

Exercícios físicos: manutenção dos exercícios resistidos de MMSS e MMII (3 

séries de 10 repetições com carga> 1,0 kg), exercício de ponte (3 séries de 10 

repetições), sessão de vídeo game por 10 minutos. 

Mudanças posturais: manutenção independente da sedestação beira leito, 

ortostatismo ativo e deambulação independente com ou sem auxílio por distância maior 

que 20 metros, subir degraus e sentar na poltrona. 

 

Escolha do nível de atividade e critérios para progressão no Programa de 

Mobilização. 

 O programa consiste em níveis diferentes de mobilização, progredindo o nível 

de atividade, intensidade e tipo de exercício ao qual o paciente. É submetido. Para a 

indicação do nível que o paciente  se enquadra, as duas principais considerações são a 

capacidade de entendimento do paciente e a força muscular. A avaliação da capacidade 

de entendimento do paciente é feita através de solicitações de seguimento de comandos 

                           “                 cabeça, dobre as pernas, abra e feche os 

     ”                                                          é feita através da 

                “M       R               ”                                0   5 

pontos, sendo 0 um paciente sem movimentação, evoluindo para 5 onde o paciente é 

capaz de realizar o movimento mesmo com uma grande resistência oposta. Para a 

progressão nos níveis de atividade será utilizada a nota de corte de 3 pontos, que 

determina a capacidade do paciente de realizar o movimento sozinho e contra a ação da 

gravidade (Memorandum no. 45, 1976). 



Sendo assim, se o paciente apresentaros critérios para o programa, o próximo 

passo é inseri-lo no nível de atividade que ele irá começar o protocolo. O primeiro 

critério a ser observado é se ele responde a comandos, se ele não é capaz de responder é 

enquadrado no nível I. Se for capaz de seguir comandos ele deve ser enquadrado nos 

níveis II, III, IV ou V, para pacientes que seguem comandos. Para a definição específica 

entre esses níveis, o próximo item a ser considerado é a força muscular, sendo a nota de 

corte a pontuação de 3 na escala de força. Se o paciente apresenta força menor que 3 é 

enquadrado no nível II, caso apresente força igual ou maior que 3 ele inicia no nível III. 

A diferenciação entre o nível I e os demais é a capacidade de entender comandos e a 

diferença entre os níveis seguintes será a força muscular menor ou igual e maior que 3 e 

em seguida ser capaz de completar os níveis para seguir a diante. 

 Os pacientes são reavaliados diariamente para a possibilidade de avançar 

no protocolo. Para a progressão do Nível I para o Nível II, o paciente deve no momento 

da avaliação ter melhorado o nível de consciência e agora ser capaz de responder a 

comandos e apresentar uma força muscular com grau menor que 3. Caso ele seja capaz 

de responder a comandos na nova avaliação e também apresenta uma força muscular 

igual ou maior que 3, ele pode ir direto para o Nível III (a diferenciação será feita pela 

força muscular).  

 A partir desse momento, o paciente irá mudar de nível quando for capaz 

de realizar todos os exercícios propostos no nível que se encontra. Portanto, para os 

níveis III, IV e V do programa de mobilização precoce e progressiva, caso o paciente 

não seja capaz de realizar todos os exercícios físicos e mudanças posturais do nível do 

programa em que foi enquadrado, deverá ser mantido no mesmo nível para o dia 

seguinte. Quando conseguir realizar todas as atividades propostas para este nível, no 

próximo dia deverá ser enquadrado no nível seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

 

Título da Pesquisa: Uso de um programa de mobilidade progressiva e 

tecnologia para aumento do nível de atividade física e seus benefícios no sistema 

respiratório, muscular e funcionalidade de pacientes em UTI: um ensaio clínico 

randomizado. 
 

Pesquisador Responsável: Carolina Fu 

Pesquisaador Executante: Debora Stripari 

Schujmann  
 

 Área 
Temática:  

 

V

ersão: 2 
 

CAAE: 45060215.3.00

00.0065 

 
 

Submetido 

em: 21/05/2015 
 

Instituição Proponente: Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo 
 

Situação da Versão do 

Projeto: Aprovado 
 

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador 

Responsável 
 

 Patrocinador 
Principal:  

Financiament
o Próprio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


