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RESUMO 

 

 

ROTTA, BP. Assistência de fisioterapia na UTI está relacionada a redução 

de custos de internação? [dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Introdução: A unidade de terapia intensiva (UTI) é conhecida por ser um 

setor de alta complexidade dos pacientes e por seu alto custo ao sistema 

hospitalar. A gravidade da doença, o tempo de internação na UTI e a 

necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI) são fatores conhecidos 

como influenciadores no custo destas unidades, sendo que 

aproximadamente 30% dos pacientes internados em UTI necessitam de 

VMI. Os objetivos deste estudo foram avaliar os custos de internação em 

UTI comparando unidades com assistência de fisioterapia 24 horas e 

unidades com assistência de fisioterapia 12 horas e analisar o impacto da 

fisioterapia nos referidos custos. Método: Este é um estudo observacional, 

prospectivo, realizado em um hospital geral, público e de grande porte, 

localizado na cidade de São Paulo. Foram incluídos pacientes clínicos e 

cirúrgicos com 18 anos de idade ou mais, que estiveram em VMI por um 

período ≥ 24 horas e que receberam alta da UTI para a enfermaria. A coleta 

de dados incluiu diagnóstico de internação hospitalar, diagnóstico de 

admissão na UTI, gravidade do paciente no momento da admissão na UTI 

através do Acute Physiology and Chronic Health Disease Classification 

(APACHE II), tempo de VMI e tempo de internação na UTI; para a análise de 

custos utilizamos a ferramenta Omega French Score. Um modelo de 

regressão linear múltipla foi construído para verificar a associação entre o 

custo de internação em UTI com o turno diário de assistência 

fisioterapêutica. Resultados: Foram incluídos na amostra 815 pacientes, 

distribuídos em dois grupos conforme o turno de fisioterapia existente na 
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UTI: 332 pacientes em UTI’s com 24 horas de assistência fisioterapêutica 

(PT-24) e 483 pacientes em UTI’s com 12 horas de assistência 

fisioterapêutica (PT-12). Os grupos não apresentaram diferença quanto ao 

APACHE II (p=0,65); comparado ao grupo PT-12 o grupo PT-24 era mais 

velho (p<0,001), apresentou menor tempo de VMI (p<0,001) e de internação 

na UTI (p=0,013). Quanto a análise de custos o grupo PT-24 apresentou 

custos menores indicados pela menor pontuação no Omega 3 (p=0,005) e 

Omega Total (p=0,010), menor custo direto, custo com equipe médica e 

enfermagem (p=0,010). A análise de regressão linear múltipla indicou 

associação do custo da internação em UTI com as variáveis APACHE II 

(p<0,001), tempo de internação da UTI (p<0,001) e assistência 

fisioterapêutica em turnos de 24 horas (p=0,05). Conclusão: O grupo com 

assistência de fisioterapia em turnos de 24 horas apresentou custos 

menores sendo que a severidade da doença, o tempo de internação na UTI 

e a assistência de fisioterapia foram variáveis preditoras para redução de 

custo de internação na UTI. 

 

 

Descritores: unidades de terapia intensiva; respiração artificial; fisioterapia; 

custos hospitalares. 
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ABSTRACT 

 

ROTTA, BP. Is physical therapy assistance related to lower costs? 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2015.  

 

Background: Intensive care unit (ICU) is considered a complex and 

expensive hospital department. The severity of illness, the length of ICU stay 

and the need for invasive mechanical ventilation (IMV) are known as 

influencing factors of costs to these units and approximately 30% of patients 

admitted at ICU will need IMV. Our aim is to address the costs related to ICU 

stay by comparing units with the provision of a daily 24-hour physiotherapy 

shift to a regular 12-hour PT shift and to analyze the impact of physical 

therapy in ICU costs. Method: This is a prospective, observational study, 

carried out in a general, public and large hospital, located in the city of São 

Paulo. Were included in the sample clinical and surgical patients, aged ≥18 

years old, invasive mechanically ventilated (IMV) ≥ 24 hours and discharged 

to ward were included. Data collection included reason of hospital admission 

and reason of ICU admission; Acute Physiology and Chronic Health Disease 

Classification System II (APACHE II); IMV duration; ICU-LOS; for cost 

analysis we use the Omega French Score. A multiple linear regression model 

was constructed to verify the association between costs of ICU stay and daily 

shift of physiotherapy. Results: 815 patients were included, distributed into 

two groups: 332 patients at ICUs with 24-hour physiotherapy shift (PT-24) 

and 483 patients in ICUs with 12-hour physiotherapy shift (PT-12). There was 

no statistical difference between the groups regarding the APACHE II 

(p=0,65); the PT-24 group was older (p<0,001), and featured better clinical 

outcome when compared to the PT-12 group  with shorter IMV (p<0,001) and 

duration of stay in the ICU (p=0,013). About cost analysis the PT-24 group 

showed lower scores on Omega 3 (p=0,005) and Omega (p=0,010), lower 
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direct cost, cost of medical and nursing staff (p=0,010). Multiple linear 

regression reveal that costs of ICU hospitalization to be associated to 

APACHE II (p<0,001), length of ICU stay (p<0,001) and 24-hour 

physiotherapy assistance (p=0,05). Conclusion: Patients in the group with 

the assistance of physiotherapy in 24-hour shifts presented decreased total 

and staff costs, physiotherapy assistance were considered predictor for cost 

reduction. 

 

Descriptors: intensive care unit; respiration; artificial; physical therapy 

specialty; hospital costs. 
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Unidades de terapia intensiva (UTI) são caracterizadas por pacientes 

criticamente doentes, equipe profissional especializada, tecnologia avançada e alto 

custo para a instituição hospitalar1,2,3. Grande parte da despesa total dos hospitais é 

absorvida pelas UTI’s. Na Alemanha os custos de UTI comprometem estimadamente 

20% dos custos hospitalares4; nos Estados Unidos as UTI’s representam menos de 

10% dos leitos do total de leitos hospitalares e são responsáveis por cerca de um 

terço dos custos totais de internação5,6.  

Os custos totais de UTI são apontados como relacionados ao tempo de 

internação e severidade da doença7,8,9. Dos pacientes internados em UTI 

aproximadamente 33% necessitam de ventilação mecânica invasiva (VMI)10,11; a 

utilização de VMI por um tempo superior a três semanas demanda um aumento de 

50% do custo da UTI12. Tempo de VMI está associado ao tempo prolongado de 

internação na UTI13. Além das consequências econômicas, o prolongado tempo de 

VMI e o tempo de internação na UTI estão associados à alta mortalidade14, alta 

incidência de pneumonia hospitalar15 e instalação de fraqueza muscular16. Portanto, 

aparentemente as estratégias para melhorar o processo de desmame, reduzindo a 

duração do VMI podem reduzir custos do paciente17 e melhorar os resultados a 

longo prazo18. 

Os estudos existentes sobre custo de internação em UTI apresentam 

estimativas bastante variadas; na Austrália o custo médio diário de UTI foi estimado 

em €148919; na Noruega os custos de tratamento diário de UTI foram calculados em 

€309720. Muitos estudos buscam explicar as grandes diferenças de custo entre 

UTI’s21-23. A diversidade clínica dos pacientes é considerada um efeito importante 

sobre a variação dos custos de internação; outros fatores potenciais incluem 

padrões de prática médica, incentivos financeiros e os preços relativos e absolutos 

entre países17,22. A falta de um padrão metodológico para análise de custos levam a 

diferenças metodológicas que também podem impactar as diferenças reais de 

custos2,19,24. 

Alguns métodos para estimativa dos custos de pacientes críticos25 têm sido 

utilizados na literatura: custo baseado em atividades (ABC)26, análise de custo 

efetividade e análise de custo utilidade27, “top-down” e “bottom-up”28; além das 

ferramentas baseadas em atividades como o Therapeutic Index Severity Score 
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(TISS)29 e o Omega French Score30. Para este estudo consideramos o Omega 

French Score30 como a ferramenta disponível mais adequada principalmente porque 

leva em consideração o custo com a equipe profissional. 

 

 

1.1 O fisioterapeuta e sua atuação na UTI 

 

Na maioria dos países a fisioterapia é vista como parte do cuidado integral ao 

paciente crítico. A função do fisioterapeuta depende, no entanto, da característica da 

inserção da fisioterapia em cada país, do nível de graduação e treinamento dos 

profissionais31.  

Norrenberg e Vincent (2000) descreveram a prestação de fisioterapia respiratória 

em 17 países da Europa nos quais a prática da fisioterapia na UTI inclui terapia 

respiratória, mobilização, e posicionamento do paciente; em menos de 25% dos 

casos os fisioterapeutas estão envolvidos na regulação da VMI, desmame e 

extubação, enquanto cerca de metade estão envolvidos na aplicação da ventilação 

mecânica não invasiva (VNI)32. Nos Estados Unidos, os fisioterapeutas não estão 

envolvidos com a terapia respiratória, o foco da atuação dos fisioterapeutas são os 

exercícios motores para a recuperação de mobilidade e funcionalidade33.     

A atuação fisioterapêutica no Brasil é heterogênea mas caracteriza-se 

predominantemente pela aplicação de técnicas de remoção de secreção brônquica e 

de reexpansão pulmonar; a mobilização do paciente é tão importante quanto as 

técnicas de terapia respiratória sendo que cerca de 80% dos fisioterapeutas realizam 

regulagem dos parâmetros ventilatórios participam do desmame ventilatório e dos 

procedimentos de extubação34. 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC nº 07/2010) da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento das 

UTI’s. Para a fisioterapia, a referida RDC reforçou a necessidade de um 

fisioterapeuta a cada 10 leitos ou fração, e instituiu um período mínimo de 

assistência fisioterapêutica de 18 horas ao longo do dia. A resolução estabeleceu, a 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html
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princípio, um prazo de 180 dias para que os estabelecimentos promovessem as 

adequações necessárias para o cumprimento da mesma. No entanto, para alguns 

artigos relacionados  aos recursos humanos e materiais esse prazo foi estendido 

para  três anos35. 

  

1.2  O impacto da fisioterapia para o paciente em UTI 

 

Pacientes em UTI estão expostos com frequência à imobilização 

prolongada36,37, fato que está relacionado a complicações respiratórias37 e 

neuromusculares39. A fisioterapia contribui para avaliar e tratar os diferentes 

aspectos das desordens motoras e respiratórias tais como a obstrução do fluxo de 

ar, retenção de muco, alterações na função ventilatória, dispneia, e força muscular40.    

Vários estudos tem analisado o efeito da fisioterapia em pacientes críticos41-48. 

A redução da ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) foi 

associada à fisioterapia respiratória aplicada duas vezes por dia em pacientes em 

VMI ≥ 48 horas41. Em relação à diferença de oferta diária de turnos de serviço, 

pacientes com 24 horas/dia de fisioterapia tiveram menor tempo de internação na 

UTI, menor tempo de VMI, menor incidência de infecções respiratórias e mortalidade 

comparados com pacientes com 6 horas/dia de fisioterapia42. Pacientes pós 

cirúrgicos admitidos na UTI com tempo de VMI ≥ 24 horas e que receberam 

assistência de fisioterapia durante a internação em UTI em turnos de 24 horas 

tiveram menor tempo de VMI e de internação na UTI comparados com pacientes 

que receberam 12 horas/dia de assistência de fisioterapia43.  

Além da melhora da força muscular, funcionalidade, redução de mortalidade e 

de reinternações após alta hospitalar programas de reabilitação precoce na UTI 

podem gerar economia de custos, resultando em $1,307 em média por paciente44. A 

instituição de protocolo de reabilitação para pacientes que receberam VMI na 

admissão da UTI foi considerada viável e segura; além de estar relacionado com a 

diminuição do tempo de internação na UTI e no hospital não aumentou os custos 

hospitalares45.  
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Entretanto, tais resultados não são consenso internacional apresentando 

estudos sem impacto da fisioterapia em pacientes críticos; na Austrália e Inglaterra a 

fisioterapia não mostrou efeito na diminuição da freqüência de PAV46, mortalidade, 

tempo de internação na UTI41,46,48 e a duração da VMI41.47.  

   Em nossa instituição além da prática de exercícios motores cabe ao 

fisioterapeuta o manejo e ajustes de VMI, assim como participação intensa no 

desmame ventilatório e extubação; desta forma nós hipotetizamos que pacientes 

admitidos em UTI’s com turnos de assistência de fisioterapia 24 horas podem 

resultar em menor custo para a instituição através da redução do tempo de VMI e de 

duração da internação na UTI. 
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2. OBJETIVOS
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2.1 Objetivo primário 

 

 Comparar os custos de internação em UTI’s com assistência de fisioterapia 

24 horas e 12 horas diárias;  

 

 

2.2 Objetivos secundários  

 

 Comparar tempo de VMI e tempo de internação em UTI’s com assistência de 

fisioterapia 24 horas e 12 horas diárias 

 Analisar o impacto da fisioterapia nos custos de internação em UTI.    
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3. MÉTODO
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos e 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (protocolo: 1159/2007, ANEXO A). O termo de consentimento livre e 

esclarecido foi dispensado por se tratar de uma análise de dados secundários, sem 

necessidade de contato direto com o paciente. 

Nas UTI’s do Instituto Central do Hospital das Clinicas da Faculdade de São 

Paulo, os fisioterapeutas realizam atendimento a todos os pacientes admitidos. Os 

fisioterapeutas são distribuídos nas unidades conforme o número de leitos, ficando 

responsáveis pela assistência de no máximo 10 pacientes. Cada sessão dura em 

média 30 minutos, envolvendo avaliação, fisioterapia respiratória e fisioterapia 

motora, de acordo com as necessidades dos pacientes. A carga horária de trabalho 

é de 6 horas para o período diurno em dois turnos, matutino e vespertino e 12 horas 

para o período noturno. 

Faz parte da avaliação do fisioterapeuta, buscar informações clínicas do 

paciente no prontuário; verificar exames laboratoriais e radiológicos assim como a 

anamnese do paciente a beira leito.  A fisioterapia respiratória consiste em técnicas 

de expansão pulmonar, técnicas de higiene brônquica, aspiração de secreções, 

oferta de oxigênio, ajustar e monitorar VMI, participar do processo de desmame e 

extubação; iniciar e monitorar ventilação não invasiva (VNI). A fisioterapia motora 

consiste em exercícios gerais, estimulação funcional e treino de trocas posturais, 

como sedestação do paciente a beira do leito ou em poltronas, aquisição da postura 

ortostática e deambulação assistida, sempre que a condição clínica e funcional do 

paciente permitir. 

No período da coleta de dados a assistência fisioterapêutica foi realizada 

regularmente pela equipe de cada UTI, sendo ela formada por fisioterapeutas 

especializados no atendimento a pacientes críticos, para todos os pacientes 

internados. Durante o projeto os fisioterapeutas continuaram com a rotina das 

unidades, sem a introdução de novos protocolos de tratamento. 
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3.1 Tipo do estudo 

 

Prospectivo e observacional 

 

  

3.2 Cenário 

 

 O estudo foi realizado nas 11 UTI’s do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. A coleta de dados foi realizada 

entre o dia 1 de dezembro de 2009 até 31 de setembro de 2011.  

 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

  Pacientes clínicos e cirúrgicos com idade ≥ 18 anos, admitidos da UTI, com 

tempo de VMI ≥ 24h e com alta para a enfermaria. Nós optamos por incluir apenas 

pacientes em VMI pois estes costumam ser o alvo de pesquisas com a intenção de 

reduzir o tempo de UTI. 

Foram excluídos pacientes com historia prévia de doenças neuromusculares, 

doenças degenerativas do sistema nervoso central, lesão da medula espinhal, 

pacientes provenientes de outros hospitais com tempo de VMI˃ 24 horas, pacientes 

com tempo de permanência superior a três meses na UTI, pacientes transferidos 

para outra instituição e pacientes que morreram durante a internação na UTI. Os 

pacientes foram incluídos no estudo apenas uma vez, mesmo se readmitidos na UTI 

após a alta.  
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3.4 Coleta de dados 

 

 As UTI’s foram divididas de acordo com o turno de assistência, com 

fisioterapia 24 horas (FT-24) e com fisioterapia 12 horas (FT-12). 

 Os pacientes eram triados enquanto internados nas UTI’s; após identificar os 

pacientes com os critérios de inclusão, os dados eram coletados após a alta do 

paciente para a enfermaria. Usando uma ficha de coleta desenvolvida para este 

estudo (ANEXO B), os seguintes dados eram coletados do prontuário dos pacientes: 

idade, gênero, gravidade nas primeiras 24 horas de admissão na UTI através do 

Acute Physiology and chronic Health Disease Classification System II (APACHE II), 

tempo de VMI, tempo de permanência na UTI, número de sessões de Fisioterapia 

respiratória e motora durante a permanência na UTI e o Omega French Score.  

 

 

3.5 Análise de custo 

  

O Omega French Score (ANEXO C) foi criado pela Société de Reanimation 

de Langue Française para mensurar a sobrecarga de assistência demandada pelo 

paciente crítico30 durante a internação na UTI. Este instrumento é composto por 47 

itens de procedimentos terapêuticos e diagnósticos divididos em três categorias 

(Omega 1, 2, e 3), cujas pontuações variam de 1 a 10. 

Omega 1 é composto por 28 itens de procedimentos gerais (ex. intubação, 

uso de drogas vasoativas, drenos torácicos); nesta categoria os itens são pontuados 

apenas uma vez (mesmo que tenha sido realizado diversas vezes). Omega 2 é 

composto por 11 itens de procedimentos diagnósticos e necessidade de  transporte 

do paciente para outra unidade (ex. radiografia, endoscopia); nesta categoria os 

itens são pontuados cada vez que o procedimento é realizado. Omega 3 é composto 

por oito itens e inclui procedimentos relacionados a ventilação mecânica e 

monitorização; esta categoria é registrada diariamente durante o período de 



12 
 

internação na UTI. Procedimentos listados no Omega 3 estão intimamente 

relacionados a prática da fisioterapia na UTI. A pontuação total do Omega Score é 

obtida através da somatória das pontuações do Omega 1, 2 e 330. 

Depois de calcular o Omega Score foi realizada a conversão dos custos 

estimados para a moeda Euro (€), segundo as equações de regressão reportadas 

por Sznajder et al30. Os referidos autores desenvolveram três equações de 

regressão para estimativa de custo direto (=211,68 x Total Omega + 1.191,5), custo 

médico (=124,4 x Total Omega) e custo de enfermagem (=147,1 x Total Omega). 

 

 

3.6 Análise estatística 

  

A análise foi realizada utilizando os softwares “Statistical Package for Social 

Science” (SPSS); v. 15.0 para Windows® e “R Statistical Package” (R); v. 3.2.3 para 

Windows®. A análise descritiva das variáveis contínuas será apresentada como 

media (desvio padrão) e mediana (intervalo interquartil), para variáveis categóricas a 

apresentação será em frequência (%) de acordo com a apropriada distribuição dos 

dados. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar idade, APACHE II, 

tempo de UTI e tempo de VMI entre os grupos (FT-12 x FT-24). Para avaliar a 

associação entre o turno diário de fisioterapia e o custo da internação na UTI foi 

utilizado um modelo de regressão linear múltipla; a transformação logarítmica dos 

valores da amostra foi adotada devido a distribuição da mesma. Foi considerado 

como variável dependente o custo da internação na UTI e as variáveis explicativas 

foram APACHE II, procedimentos cirúrgicos (sim=1; não=0), tempo de permanência 

na UTI (em dias) e turno de fisioterapia na UTI (FT-24=1; FT-12=0). As diferenças 

foram consideradas significativas quando p≤0.05.  

 

 

  

http://cran.r-project.org/src/base-prerelease
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Um total de 815 pacientes preencheram os critérios de inclusão do estudo 

sendo distribuídos em dois grupos conforme o turno de fisioterapia da UTI de 

admissão: 332 no grupo FT-24 e 483 pacientes no grupo FT-12. As características 

gerais do paciente estão demonstradas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes 

Variável Geral  FT-12 FT-24  

N (%) 815 (100) 483 (59,3) 332 (40,7) 

Idade, média (DP) 50,01 (±17,9) 46,71(±17,5) 54,81(±17,5) **  

Masculino, N (%) 510 (62,6) 316 (65,4) 194 (58,4) **  

APACHE II, mediana (IQR) 14,0 (9,0) 14,0 (8,0) 15,0 (9,7)  

Procedimento cirúrgico,
 
N (%) 556 (68,2) 297 (61,5) 259 (78,0) 

Tempo de VMI
†
, mediana (IQR)

 
 6,0 (9,0) 6,0 (9,0) 5,0 (7,0) **  

Tempo de internação na UTI
†
, mediana (IQR) 14,0 (15,0) 15,0 (15,0) 13,0 (14,0) **  

DP, desvio padrão; IQR, interquartil range; UTI, unidade de terapia intensiva; VMI, ventilação 
mecânica invasiva; FT-24, assistência fisioterapêutica em turnos de 24 horas; FT-12, assistência 
fisioterapêutica em turnos de 12 horas. 

†
valores apresentados em dias; ** p<0.05 

 

Note que a maioria dos pacientes era do sexo masculino em ambos os 

grupos, sem diferença quanto a gravidade da doença no momento da admissão na 

UTI (APACHE II) (p=0,65). Pacientes do grupo FT-24 eram mais velhos (p<0,001) e 

apresentaram melhor desfecho clínico quando comparado aos pacientes do grupo 

FT-12, com menor tempo de VMI (p<0,001) e de duração de internação na UTI 

(p=0,013). 

A tabela 2 apresenta os resultados para os custos de UTI calculados para 

grupos de FT-12 e FT-24. 
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Tabela 2 – Omega French Score e custo estimado de UTI para os grupos que 
receberam assistência de fisioterapia 12 horas (FT-12) e 24 horas (FT-24). 

Variável FT-12  FT-24  

Omega 1  37,0 (15,0) 38,0 (14,5)  

Omega 2  46,0 (55,2) 40,0 (56,5)  

Omega 3  228,0 (287,0) 192,0 (285,0) ** 

Total Omega 330,0 (328,0) 281,5 (330,2)** 

Custo direto (€) 97019,9 (69431,0) 85204,2 (69907,3) ** 

Custo médico (€) 56316,4 (40803,2) 35018,6 (41083,1) ** 

Custo enfermagem (€)  22110,0 (21976,0) 11860,5 (22126,7) ** 

Valores apresentados em mediana e  interquartil range (IQR); €, Euro; ** p<0.05 

 

O grupo FT-24 apresentou menor pontuação no Omega 3 (p=0,005) e Omega 

Total (p=0,010), menor custo direto, custo com equipe médica e enfermagem 

(p=0,010). Na regressão linear múltipla (tabela 3) verificou-se associação do custo 

da internação em UTI com as variáveis APACHE II (p<0,001), tempo de internação 

da UTI (<0,001) e assistência fisioterapêutica em turnos de 24 horas (p=0,05). (r2= 

0,72) 

Tabela 3 – Variáveis independentes para predizer custos em UTI em um modelo de 
regressão linear múltipla. 

Variável Coeficiente DP p-valor 

Coeficiente 4,77 0,046 <0,001 

APACHE II (pontos) 0,01 0,002 <0,001 

Procedimento cirúrgico (sim=1; não=0) 0,019 0,031 0,530 

Tempo de internação em UTI (em dias) 0,045 0,001 <0,001 

Assistência fisioterapêutica (FT-24 =1; FT-12= 0) -0,070 0,029 0,05 

FT-24, assitência fisioterapêutica em turnos de 24 horas; FT-12, assistência fisioterapêutica em 
turnos de 12 horas.; DP, desvio padrão.  
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Este estudo foi realizado durante um período de adequação do hospital à 

RDC 07/201035 para verificar o benefício em termos de resultados clínicos e o custo 

financeiro da introdução de assistência de fisioterapia em turnos de 24 horas, sendo 

portanto um período de transição para a instituição.  

O estudo sugere que o custo estimado de internação na UTI pode ser 

reduzido quando a unidade dispõe de um serviço de fisioterapia em turnos de 24 

horas, comparado com turnos de 12 horas. Este fato foi observado através de uma 

menor pontuação de Omega 3 e Omega total, menor custo direto, custo com equipe 

médica e de enfermagem no grupo FT-24. O estudo também mostrou menor tempo 

de VMI e de internação na UTI para o grupo FT-24; foram consideradas variáveis 

preditoras para custo de internação em UTI o APACHE II, o tempo de VMI e a 

assistência fisioterapêutica em turnos de 24 horas.  

Embora a pontuação do Omega não tenha sido calibrada para a moeda 

brasileira, escolhemos esta ferramenta por refletir a carga de trabalho na UTI30, ser 

de fácil compreensão, preenchimento simplificado e devido a categoria Omega 3 ser 

baseada em procedimentos intimamente relacionados a atividade do fisioterapeuta 

nas UTI’s brasileiras. A comparação de resultados entre diferentes países deve 

considerar fatores como a taxa de câmbio; o cálculo de custo deve ser com a 

intenção de comparar custos e não preços26.  

O Omega 3 inclui procedimentos como VMI e a necessidade de monitorização 

contínua durante a internação; embora constituído por pacientes mais idosos o 

grupo FT-24 apresentou menor pontuação de Omega 3 além de melhores desfechos 

clínicos observados por menor tempo de VMI e de internação na UTI. A redução do 

tempo de VMI no grupo FT-24 acena para a melhor assistência ao paciente com 

aceleração do desmame e extubação. Cabe ressaltar que em nossas unidades a 

rotina dos fisioterapeutas inclui ajuste e monitorização de VMI, participação do 

processo de desmame e extubação e monitorização do sucesso da extubação. Além 

disso, é sabido que a duração de VMI é um preditor independente para custos com 

UTI17.   

Nossos resultados estão de certa forma alinhados com estudos prévios 

desenvolvidos no Brasil, comparando UTI’s com diferentes turnos de fisioterapia42,43. 

A assistência de fisioterapia em UTI’s com turnos de 24 horas comparado a turnos 

de 6 horas reduziu tempo de VMI, de internação na UTI, os índices de PAV e de 

mortalidade; entretanto a análise de custo não foi abordada42. Pacientes pós 
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cirúrgicos com tempo de VMI ≥ 24 horas e que receberam assistência de fisioterapia 

durante a internação em UTI em turnos de 24 horas tiveram menor tempo de VMI e 

de internação na UTI comparados com pacientes que receberam 12 horas/dia de 

assistência de fisioterapia; no entanto a diferença de custos, utilizando a ferramenta 

Omega French Score, entre os grupos não foi significativa43. 

 O Omega total é a soma das pontuações do Omega 1, Omega 2 e Omega 3. 

Como não encontramos diferenças entre os grupos na pontuação do Omega 1 e 2, 

atribuímos ao Omega 3 a diferença encontrada no escore do Omega total. As 

regressões postuladas por Sznajder et al.30 baseiam-se na pontuação do Omega 

total para calcular os custos direto, médico e de enfermagem. Vale ressaltar que a 

ferramenta Omega não compreende a carga de trabalho do fisioterapeuta e que em 

nosso estudo, os dois grupos tiveram acesso a fisioterapia na equipe multidisciplinar. 

Portanto, entendemos que o serviço fisioterapia contribuiu diretamente na redução 

da carga de trabalho da equipe, refletida nas diferenças de custo da equipe bem 

como no custo total. 

A literatura é ainda controversa quanto o impacto da fisioterapia respiratória, 

nos desfechos clínicos e análise de custos, com estudos relatando nenhum impacto 

em contraposição a outros mostrando benefícios. Por exemplo, a fisioterapia 

respiratória realizada duas vezes por dia em pacientes em VMI por pelo menos 48 

horas mostrou-se independentemente associada com a redução da ocorrência de 

pneumonia associada à ventilação mecânica (VAP)41. A fisioterapia respiratória 

realizada em pacientes submetidos à lobectomia pulmonar diminuiu tempo de 

internação, gerando uma economia de €41.084,6946. Por outro lado, estudos em 

diferentes países tais como Austrália e Inglaterra, realizados em pacientes críticos 

não mostraram nenhum efeito da fisioterapia na redução da incidência de PAV47, 

mortalidade, tempo de internação da UTI41,46,48 e a duração da VMI41,47. Apesar 

disso, a European Respiratory Society e a European Society of Intensive Care 

Medicine recomenda a participação ativa dos fisioterapeutas no processo de 

desmame50, podendo otimizar o processo de desmame, como sugere este trabalho. 

É preciso também salientar que a não concordância entre os estudos pode 

estar relacionada com a complexidade das condições de saúde do paciente e a 

diversidade do sistema de saúde nos países com cenários diferentes. Por exemplo, 

o nosso hospital é uma referência na América do Sul como um hospital de ensino 

terciário; os pacientes são gravemente doentes, apresentam múltiplas 
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comorbidades, e com tempo prolongado de internação na UTI. Nosso estudo revelou 

a assistência de fisioterapia como preditora significativa para redução de custos de 

UTI, em conjunto com o APACHE II e tempo de internação em UTI. 

 

 

5.1 Limitações do estudo   

 

 Apesar da importância dos resultados deste estudo, é preciso considerar 

algumas limitações: 1) o Omega French Score não é validado no Brasil e uma 

conversão para a moeda local não pode ser feita sem uma calibração dos custos 

para estimar a economia financeira para hospitais brasileiros; 2) o presente estudo 

não é qualitativo (pré e pós-intervenção). Nós comparamos diferentes UTI’s, ao 

mesmo tempo, durante o período de implementação da assistência de fisioterapia 

em turnos de 24 horas; por este motivo os dados foram coletados sem distribuição 

homogênea dos grupos; 3) por se tratar de um hospital geral, os diagnósticos 

heterogêneos podem ter interferido nos resultados. No entanto, a rotina clínica e o 

padrão de assistência da fisioterapia são os mesmos em todas as unidades; em 

nossa análise diferenciar pacientes em clínicos e cirúrgicos foi considerado mais 

importante do que o diagnóstico de internação dos pacientes; vale reforçar que a 

severidade da doença foi semelhante entre os grupos. 
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6. CONCLUSÃO
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Este estudo observacional mostrou que pacientes em VMI, internados em 

UTI’s com fisioterapia 24 horas/dia apresentaram menor tempo de VMI e de 

internação na UTI do que aqueles com fisioterapia 12 horas/dia. O grupo FT-24 

apresentou menor pontuação de Omega 3 e Omega total, refletindo em menor custo 

total, e custos médicos e de enfermagem. A assistência de fisioterapia em turnos de 

24 horas/dia mostrou-se preditora significativa para redução de custos de UTI, em 

conjunto com o APACHE II e tempo de internação em UTI. 
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7. ANEXOS
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
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ANEXO B- Ficha de coleta de dados dos pacientes 
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ANEXO C – Omega French Score 
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