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Resumo 
 

 

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupam áreas hospitalares destinadas ao 

atendimento de pacientes críticos que necessitem de cuidados complexos e especializados. Esses 

serviços têm como objetivo concentrar recursos humanos e materiais para o atendimento de 

pacientes graves que exigem assistência permanente. Nas UTI encontramos uma equipe 

multiprofissional com competências específicas.  E o profissional fisioterapeuta, como 

integrante desta equipe, necessita de aprimoramento e educação especializada para fazer frente 

ao avanço dos cuidados intensivos.  Existe a necessidade de definir o perfil profissional dos 

fisioterapeutas intensivistas e aumentar a consciência dos benefícios de prevenção e tratamento 

da imobilidade e descondicionamento dos pacientes críticos. 

Objetivo: Delinear o perfil dos fisioterapeutas que atuam nas UTI adulto de Belo Horizonte, 

bem como identificar suas condições de trabalho, as técnicas e procedimentos utilizados e 

especificar sua função nesse ambiente.  

Metodologia: Foi feito um levantamento inicial para saber quantos hospitais de Belo Horizonte 

dispunha de UTI e quantos tinham serviço de Fisioterapia. Em seguida foi desenvolvido um 

questionário online, utilizando o software ICU, fornecido gratuitamente pelo Google. Este 

questionário contava de 34 perguntas de múltipla escolha que foi avaliado por profissionais da 

área antes do envio para os serviços de Fisioterapia nos hospitais. Os chefes de serviços foram 

contatados via e-mail que explicava a pesquisa juntamente com um link de acesso ao 

questionário.   

Resultados: Foram enviados 18 questionários, destes 11 foram respondidos pelos chefes do 

serviço de Fisioterapia. O número de leitos nas UTI dos hospitais que participaram da pesquisa 

é 391, apenas seis instituições têm serviço de fisioterapia 24 horas.  Dos 68 fisioterapeutas que 

participaram, a maioria não possuia especialização,  23 atuavam exclusivamente na UTI. Na 

relação fisioterapeuta por leito há o predomínio de 10 a 15 por leito. Em sua maioria estão 

razoavelmente satisfeito em relação à remuneração financeira. Nos hospitais privados 

predominou o vinculo empregatício como cooperado e nos públicos contrato de serviço.  

Conclusão: No atendimento fisioterápico nas UTI investigadas os fisioterapeutas realizam 

higiene brônquica e troca de fixação de rotina. Dentre as técnicas de higiene brônquica 

predomina o uso da vibrocompressão, aspiração e manobras com AMBU, para reexpansão 

pulmonar o posicionamento é usado por todos os fisioterapeutas. Outros procedimentos 

realizados pela maioria foram o manuseio da VM e VNI, desmame, extubação, auxilio na 

intubação, mudança de decúbito, mobilização e exercícios ativo-assistido. 

Palavras-Chave: serviço hospitalar de fisioterapia/estatística & dados numéricos; Unidades de 

Terapia Intensiva. 
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Abstract 

 
Introduction: The Units of Intensive Therapy (INTENSIVE CARE UNIT) they occupy areas 

hospitalares destined to the critical patients' service that you/they need complex and specialized 

cares. Those services have as objective concentrates human resources and materials for the 

serious patients' service that you/they demand permanent attendance. In them INTENSIVE 

CARE UNIT found a team multiprofissional with specific competences.  And the professional 

physiotherapist, as integral of this team, needs aprimoramento and specialized education to do 

front to the progress of the intensive cares.  The need exists of to define the professional profile 

of the physiotherapists intensivistas and to increase the conscience of the prevention benefits 

and treatment of the immobility and the critical patients' descondicionamento.   

Objective: To delineate the physiotherapists' profile that you/they act in them INTENSIVE 

CARE UNIT adult of Belo Horizonte, as well as to identify their work conditions, the 

techniques and used procedures and to specify his/her function in that adapts.    

Methodology: It was made an initial rising to know how many hospitals of Belo Horizonte 

disposed of INTENSIVE CARE UNIT and how many had service of Physiotherapy. Soon 

afterwards a questionnaire online was developed, using the software ICU, supplied gratuitously 

by Google. This questionnaire counted of 34 questions of multiple choice that it was evaluated 

by professionals of the area before the sending for the services of Physiotherapy in the hospitals. 

The bosses of services were contacted through e-mail that explained the research together with 

an access link to the questionnaire.     

Results: They were sent 18 questionnaires, of these 11 they were answered by the bosses of the 

service of Physiotherapy. The number of beds in them INTENSIVE CARE UNIT of the 

hospitals that participated in the research is 391, only six institutions have physiotherapy service 

24 hours.  Of the 68 physiotherapists that participated, most didn't possess specialization, 23 

acted exclusively in INTENSIVE CARE UNIT. In the relationship physiotherapist for bed there 

is the prevalence from 10 to 15 for bed. In his/her majority they are reasonably satisfied in 

relation to the financial remuneration. In the private hospitals it prevailed him link employment 

as having cooperated and in the publics service contract.    

Conclusion: In the physiotherapeutic service in them INTENSIVE CARE UNIT investigated 

the physiotherapists accomplish hygiene brônquica and change of routine fixation. Among the 

techniques of hygiene brônquica it prevails the use of the vibrocompressão, aspiration and 

maneuvers with AMBU, for lung reexpansão the positioning is used by all of the 

physiotherapists. Other procedures accomplished by most were the handling of VM and VNI, 

wean, extubação, aid in the intubação, decubitus change, mobilization and exercises assets-

attended. 

Key-words: Intensive care units; Physical therapy department, hospital/ statistics & numerical 

data 
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Introdução 

 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são áreas hospitalares destinadas ao 

atendimento de pacientes críticos que necessitam de cuidados complexos e 

especializados. Esses serviços têm como objetivo concentrar recursos humanos e 

materiais para o atendimento de pacientes graves que exigem assistência permanente, 

além da utilização de recursos tecnológicos apropriados para a observação e 

monitorização contínua das condições vitais do paciente e para a intervenção em 

situações de descompensações
1
.
  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de leitos 

de UTI em relação ao número total de leitos oferecidos reflete o grau de complexidade 

da rede de assistência médica e sua capacidade de prestar atendimento de cuidados 

intensivos. O Ministério da Saúde sugere uma proporção de 4% a 10% de leitos de UTI. 

A maior proporção de leitos de UTI em relação aos leitos totais, de acordo com a 

Síntese de Indicadores Sociais de 2003 do IBGE, é observada na Região Sudeste 

(7,6%)
2
.  

A razão mais comum para a admissão em uma UTI é um episódio de falência 

respiratória, a exacerbação de uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica ou um evento 

médico ou cirúrgico agudo, superposto a outras doenças pulmonares crônicas ocultas
3
. 

No Brasil devido a violência urbana é crescente o número de internações por trauma 

causado por arma de fogo ou  branca e também por acidentes automobilísticos. 

A fisioterapia é bastante recente, surgiu como profissão em meados da segunda guerra 

mundial. A partir daí, a profissão foi se expandindo e especializando em sua abordagem 

terapêutica em todos os níveis de atenção à saúde, sendo que a inserção do 

fisioterapeuta em UTI começou no final da década de 70
4
.  

A Fisioterapia é mais utilizada nas unidades de tratamento intensivo na prevenção e 

tratamento das doenças respiratórias. No entanto, uma atuação adicional que os 

fisioterapeutas devem exercer, devido ao seu vasto conhecimento das condições 

neurológicas e músculoesqueléticas, é o atendimento e tratamento adequado e 

requerido, das complicações desses sistemas
4
.
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As unidades de terapia intensiva têm apresentado uma concentração não somente de 

pacientes críticos e de tecnologia avançada, mas também de uma equipe 

multiprofissional com competências específicas
5
. O profissional fisioterapeuta, como 

integrante desta equipe, necessita de aprimoramento e educação especializada para fazer 

frente aos avanços dos cuidados intensivos. Embora a dimensão geográfica do Brasil 

cause problemas quanto à uniformidade e acessibilidade aos programas de educação 

continuada, percebe-se claramente a preocupação de tornar mais específica a formação 

do fisioterapeuta para sua atuação em terapia intensiva
6
. Existe uma necessidade de 

definir o perfil profissional de fisioterapeutas e aumentar a consciência dos benefícios 

de prevenção e tratamento da imobilidade e descondicionamento de pacientes críticos
7
.
 

Segundo Stiller, na maioria dos hospitais nos países desenvolvidos, a Fisioterapia é 

vista como uma parte integrante do tratamento de pacientes em UTI. No entanto, 

existem variações na função e no perfil do fisioterapeuta da UTI
5
. A função exata do 

fisioterapeuta na UTI depende de muitos fatores, como a própria característica da 

inserção da fisioterapia em cada país, a tradição, o nível do curso de graduação, o 

treinamento e competência
4
. Questões legais nos países podem existir, influenciando na 

autonomia dos fisioterapeutas
5
.
 

No Brasil, embora os fisioterapeutas estejam cada vez mais inseridos nas UTI, sua 

atuação difere em cada instituição, não estando suas competências bem definidas, 

diferentemente de outros profissionais, como médicos e enfermeiros que, 

tradicionalmente têm delimitadas as suas funções devido ao próprio tempo de  

existência dessas profissões
8, 9

.  

Segundo o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica a atuação do fisioterapeuta 

na UTI é extensa e se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais 

como o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; 

assistência durante a recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações 

respiratórias e motoras e assistência a pacientes graves que necessitam de suporte 

ventilatório. Nesta fase, o fisioterapeuta tem uma importante participação, auxiliando na 

condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador à intubação, 

evolução do paciente durante a ventilação mecânica, desmame e interrupção do suporte 

ventilatório e extubação
10

.
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Dessa forma, o principal objetivo da Fisioterapia na UTI é melhorar a capacidade 

funcional do paciente e restabelecer a sua independência respiratória e física, reduzindo 

assim os riscos de complicações associadas à imobilização no leito
4
. A imobilização 

prolongada pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de 

anormalidades neuromusculares que podem complicar o curso clínico dos pacientes 

criticamente doentes
11

. O crescente número de pacientes tratados nas UTI em todo o 

mundo faz com que a abordagem não farmacológica fisioterápica seja bem vinda e 

interessante
3
.
  

A atuação da fisioterapia nas UTI inclui a aplicação de técnicas e procedimentos de 

tratamento e prevenção de determinadas condições, dentre essas, se incluem o 

posicionamento, a drenagem postural, a aspiração, a mobilização, a percussão, a 

vibração, os exercícios ativos/passivos/assistidos dos membros, as mudanças de 

decúbito, o desmame, a extubação, os ajustes da Ventilação Mecânica (VM), a 

implementação da VM não invasiva (VNI), o treinamento da musculatura respiratória, o 

treinamento da musculatura periférica, a estimulação elétrica de músculos incapazes de 

contração, o treinamento cardiorrespiratório/aeróbio, a monitorização das funções vitais, 

a atuação na parte emocional por meio de programas de relaxamento e massagem e a 

educação do paciente
4,5,6,7,12

. 

Essas técnicas, aplicadas ao paciente crítico da UTI, têm como objetivo produzir efeitos 

na função pulmonar, nos fatores hemodinâmicos e metabólicos, na incidência de 

complicações pulmonares, no curso clínico das condições pulmonares, nos resultados 

gerais (facilitação do desmame, diminuição do tempo de internação, redução da 

morbidade e mortalidade), no aparelho musculoesquelético e tegumentar, no 

condicionamento cardiorrespiratório, na prevenção de trombose venosa profunda, na 

síndrome do imobilismo e no sistema nervoso
4
. 

Dessa forma, se torna importante não só detectar as práticas assistenciais 

fisioterapêuticas e as responsabilidades assumidas por esse profissional nas várias UTI 

brasileiras, bem como analisá-las, traçando o perfil desse profissional. Assim, justifica-

se a realização deste estudo sobre o perfil do fisioterapeuta que atua nesse ambiente 

hospitalar, para que com base na realidade constatada, possamos fazer uma relação entre 

teoria e prática.  
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Objetivos 

 Delinear o perfil dos serviços de fisioterapeia que atuam nas UTI adulto de Belo 

Horizonte. 

 Especificar sua função nesse ambiente.  

 Identificar as condições de trabalho destes profissionais, as técnicas e 

procedimentos utilizados pelo fisioterapeuta nas UTI.  

 

Metodologia 

 

Delineamento 

 

A pesquisa foi realizada entre fevereiro de 2008 a agosto de 2011 e foi caracterizada 

como uma pesquisa de campo, transversal e com abordagem predominantemente 

quantitativa. 

 

Seleção da Amostra 

Foi realizada, a partir de dados secundários oficiais do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) uma busca pelos hospitais que dispõem de UTI na cidade de Belo Horizonte. A 

seguir foi avaliada a distribuição regional dos estabelecimentos que declaram possuir 

leitos de UTI e a disponibilidade de leito segundo a população residente nessas regiões.  

Após a consulta, partiu-se para a identificação das instituições que possuem Unidades 

de Terapia Intensiva – Adulto localizadas na cidade de Belo Horizonte. Nessa etapa foi 

feito contato por telefone com o fisioterapeuta chefe do setor de Fisioterapia das 32 UTI 

adulto localizada em Belo Horizonte. Nessa conversa foi apresentada uma breve 

explicação sobre o projeto e 17 fisioterapeutas concordaram em participar e informaram 

o e-mail para que fosse enviado posteriormente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) digitalizado e o questionário on-line. Em apenas uma instituição a 

conversa foi pessoalmente devido dificuldade de conseguir contato por telefone. 
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O questionário on-line foi então encaminhado, via e-mail, aos chefes dos Serviços de 

Fisioterapia, dando-lhes um prazo de resposta de até 30 dias a partir do envio. Após 

uma semana foi enviado um e-mail aos participantes pedindo para que confirmassem o 

recebimento do e-mail com o TCLE e o questionário. Dos 18 participantes seis 

responderam que não haviam recebido o e-mail completo. Foi então repetido o processo 

de envio imediatamente e a confirmação do recebimento após três dias. 

 

Construção do Instrumento  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário on-line elaborado 

especificamente para este fim. O questionário contem 34 perguntas divididas em 

questões abertas e de múltipla escolha, versando sobre três temas principais: a) 

Características das instituições e das UTI em que os fisioterapeutas atuam: envolvendo 

dados demográficos, número de leitos e horário de atendimento da unidade; b) Perfil do 

profissional fisioterapeuta que atua na UTI: envolvendo perguntas sobre a formação do 

fisioterapeuta, vínculo empregatício, jornada de trabalho; c) Técnicas utilizadas pelo 

fisioterapeuta na UTI: envolvendo desde a abordagem do paciente na admissão, técnicas 

de higiene brônquica e reexpansão pulmonar, cinesioterapia, conceitos de estabilidade 

hemodinâmica e ventilatória, utilização de recursos eletrotermoterápicos; d) Satisfação 

profissional: envolvendo questões sobre ganho financeira, disponibilidade de material 

para trabalhar e relação com a equipe. 

Para a formulação do questionário foi utilizado o Google Docs, que é um serviço do 

Google que permite a edição colaborativa de documentos pelo aplicativo Google Forms. 

Para iniciar o usuário deve ter uma conta no GOOGLE, caso não possua, o mesmo deve 

criar uma. Após possuir a conta, o usuário deve então abrir a página do Google Docs. e 

inserir seus dados. 

Se a pagina aberta não estiver em português, o usuário pode alterá-la para o idioma 

português no canto superior direito da tela em “Settings”. 

Com o sistema em português o usuário deve clicar em “criar novo – Formulário”, para 

que a pagina de construção do questionário seja aberta. Nela o usuário deve preencher 

os campos necessários, tendo como opções para preencher o titulo da pergunta, colocar 

um texto de ajuda e escolher o tipo de resposta que deseja ter em cada questão, versando 
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de respostas em forma de texto, texto de parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, 

escolha de uma lista e escala. Alem disso o usuário tem ainda como opção assinalar a 

caixa “tornar a questão obrigatória”, fazendo com que o questionário só possa ser 

enviado pelo participante, se esta questão tiver sido respondida. Logo se a opção “tornar 

a questão obrigatória” não for assinalada o questionário pode ser enviado de volta sem 

necessariamente estar completamente respondido. Finalizado a questão o usuário deve 

então clicar em “concluído”, e após terminar a construção do questionário clicar em 

“salvar”. 

Depois de construído e salvo o questionário pode ser enviado por email aos 

participantes. Para enviar, o usuário deve clicar em “Enviar este formulário por e-mail”, 

e inserir os endereços eletrônicos na lacuna apropriada onde diz “Para” e em seguida 

clicar em “Enviar”. O questionário pode ser enviado varias vezes e em dias diferentes. 

Para isso é só retornar a sua conta e ter acesso ao questionário para enviar, ver respostas, 

editar dentre outras possibilidades. 

 Para verificar as respostas enviadas é só clicar em “ver respostas” tendo como opções 

ver as respostas em forma de resumo ou planilha. Alem disso o usuário pode salvar o 

arquivo com as respostas no Excel, Open Office ou PDF. 

Após a construção do instrumento, foi realizado um estudo piloto para testar o 

entendimento do questionário, ou seja, para verificar se as questões formuladas eram de 

fácil entendimento pelos profissionais da área, evitando assim duvidas na hora do 

preenchimento. Após essa etapa foram feitos os devidos ajustes no instrumento.  

 

Organização dos dados 

As respostas dos questionários foram tabuladas e colocadas em planilhas e organizadas 

para receberem o respectivo tratamento estatístico. As varáveis quantitativas foram 

apresentadas de forma descritiva, levando-se em consideração a natureza e 

especificidade dos dados. 
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Resultados 

A cidade de Belo horizonte, segundo informações obtidas no CNES, tem 33 hospitais 

que possuem UTI, estes oferecem um total de 821 leitos; sendo 436 oferecidos pelo 

SUS e 385 pela rede privada. Apenas uma instituição não possui registro de 

fisioterapeuta no CNES. 

Foram contatados 33 hospitais por telefone, porem apenas 18 disponibilizaram o email 

para envio do questionário. Devido a isso foram enviados 18 questionários, destes 11 

foram respondidos pelos chefes do serviço de Fisioterapia. O número de leitos nas UTI 

dos hospitais que participaram da pesquisa totalizou 391 variando de 10 a 88 leitos, 

sendo que nessas atuam 68 fisioterapeutas e desses 23 atuam exclusivamente na UTI.  O 

serviço de Fisioterapia está disponível 24 h em seis instituições. 

 As questões foram formuladas de forma que os profissionais poderiam marcar mais de 

uma caixa de seleção, por isso a soma das porcentagens pode ultrapassar 100%. 

A figura 1 mostra a relação leito por fisioterapeutas. Nas instituições investigadas, 25% 

têm uma relação de menos de 10 leitos por fisioterapeuta e as restantes, 75%, de 10 a 15 

leitos por fisioterapeuta. 

Figura 1: Relação leito por Fisioterapeuta, Belo Horizonte, 2011.  

 

De acordo com os fisioterapeutas que responderam os questionários, as doenças 

crônicas são as causas mais freqüentes de internação em 75% das instituições, doenças 
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agudas e acidentes automobilísticas em 50%, acidente automobilístico em 75% e 

violência urbana e tabagismo em 25%, dados estes representados na figura 2. 

 Figura 2: Principais motivos de internação, Belo Horizonte, 2011. 

Dentre os principais agravantes e complicações durante a internação, pneumonia, 

complicações neurológicas e metabólicas foram marcado por 100% dos entrevistados. 

Complicações cardíacas e vasculares por 75% e iatrogênia não foi marcado por nenhum 

fisioterapeuta que participou da pesquisa. Estes dados estão representados na figura 3. 

 

Figura 3: Principais agravantes e complicação durante a internação, Belo Horizonte, 

2011. 
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De acordo com os dados da figura 4, na admissão do paciente 100% dos fisioterapeutas 

responderam que observam o posicionamento adequado, a fixação e posicionamento da 

prótese ventilatória, além de avaliarem e determinarem os parâmetros ventilatórios; e 

75% responderam que observam a função muscular (força muscular, ADM, etc) e 

monitoram a pressão do cuff.  

 

Figura 4: À admissão do paciente critico você observa, Belo Horizonte, 2011. 

 

No atendimento fisioterápico nas UTI investigadas os fisioterapeutas realizam, higiene 

brônquica de rotina em 75% das UTI e higiene brônquica quando necessário em 25%. 

Já em relação à Instilação de SF 0.9% em prótese ventilatória 100% só realiza quando 

necessário, e nenhum fisioterapeuta tem esta prática como rotina. Troca de fixação da 

prótese ventilatória é feita de forma rotineira em 75% das instituições e troca de fixação 

da prótese ventilatória quando necessário em 25%. As técnicas de reexpansão pulmonar 

são feitas de rotina em 75% das UTI e em 25% quando o fisioterapeuta acha  

necessário. Resultados representadas no gráfico 5. 
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 Figura 5: No atendimento fisioterápico é abordado, Belo Horizonte, 2011. 

De acordo com os dados da figura 6, dentre as técnicas de desobstrução brônquica 

100% dos fisioterapeutas utilizam manobras de vibrocompressão, manobras com 

ressuscitador manual (AMBU) e aspiração; e nenhum fisioterapeuta relatou usar 

percussão, drenagem postural, ELTGOL (do Francês, Expiration Lente Totale Glotte 

Ouverte en infraLateral - é uma técnica de fisioterapia respiratória, utilizada para 

remoção de secreção principalmente em vias aéreas médias e periféricas) e drenagem 

autógena.  

 Figura 6: Dentre as técnicas de desobstrução brônquica quais são utilizadas pelo 

fisioterapeuta, Belo Horizonte, 2011. 
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Em relação às técnicas de reexpensão pulmonar mais utilizadas pelo fisioterapeuta nas 

UTI investigadas, representadas na figura 7, todos os entrevistados marcaram 

posicionamento e metade marcou compressão, em nenhuma instituição investigada se 

usa EDIC.  

 

Figura 7: Dentre as técnicas de reexpensão pulmonar quais são utilizadas pelo 

fisioterapeuta, Belo Horizonte, 2011. 

De acordo com os dados da figura 8, o auxílio na intubação, extubação, desmame, e 

ajuste da ventilação mecânica invasiva, e não invasiva são procedimentos realizados por 

100% dos fisoterapeutas; dentre esses, 75% também decidem pela implementação da 

ventilação mecânica invasiva e não invasiva.  

 

Figura 8: São procedimentos realizados pelo fisioterapeuta, Belo Horizonte, 2011. 
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Para os fisioterapeutas que participaram da pesquisa, 75% marcaram os seguintes 

parâmetros como representando estabilidade hemodinâmica : FC = 60-90 bpm; PAM = 

80-90 mmHg; f = 12-20 irpm, pH entre 7,35 - 7,45 e também estar sem o uso de drogas 

vasoativas; 50% marcou o uso em doses mínimos e nenhum marcou : FC ~ 60-120 ou < 

20% FC inicial; PA estável; f = 30-35 irpm ou < 50% da f inicial e 7,30 < pH < 7,60. 

Estas informações estão representadas no gráfico 9.  

 

Figura 9: O que é considerado estabilidade hemodinâmica, Belo Horizonte, 2011. 

De acordo com os dados da figura 10, todos fisioterapeutas consideram como sendo 

estabilidade ventilatória a Sat>90% e FiO2=0,4; nenhum marcou  Sat:80-90% e 

0,4>FiO2>0,4; destes 50% consideram também a PEEP <7 ou PEEP 7-10 e PS≤10; 

apenas 25% consideram PEEP 10-12 e PS >10.  

 

Figura 10: O que é considerado estabilidade ventilatória, Belo Horizonte, 2011. 
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O exame neurológico dentro das UTI investigadas é feito em 100% dos casos com uso 

da escala de Glasgow e em 50% também com auxilio da escala de Ramsey. Não foi 

marcada a opção escala de Jouvet.  

De acordo com a figura 11, 75% dos fisioterapeutas consideram o paciente apto à 

fisioterapia motora quando já apresenta efeitos deletérios do repouso no leito e quando 

apresenta estabilidade hemodinâmica; 50% quando o plantão permite realização de tal 

procedimento e nenhum quando completa 24h de admissão em UTI.  

 

 

Figura 11: O paciente é considerado apto à fisioterapia motora quando, Belo Horizonte, 

2011. 

 

A figura 12 mostra os resultados obtidos em relação às práticas de fisioterapia motora 

dentro da UTI realizadas pelo fisioterapeuta. Dentre elas 100% dos fisioterapeutas 

marcaram: mudanças de decúbito, mobilização, exercícios ativo-assistido.  Setenta e 

cinco por cento marcaram alongamento, sentar na beira da cama, transferências do leito 

para poltrona. 50 % marcaram: exercícios ativos, ficar de pé, fortalecimento da 

musculatura periférica, treinamento aeróbico/cardiorrespiratório, prescrição de órteses e 

splints para posicionamento. 25% marcaram: marcha estacionária, transferências no 

leito (rolar), massagem. Nenhum fisioterapeuta marcou a opção deambulação.  
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Figura 12: São práticas de fisioterapia motora dentro da UTI realizadas pelo 

fisioterapeuta, Belo Horizonte, 2011. 

 

Dentre as opções de recursos fisioterapêuticos utilizados pela fisioterapia na UTI, só foi 

marcado as opções Espirômetro de incentivo e AMBU, por 100% do entrevistados. 

Nenhum outro recurso é utilizado. 

Sobre à educação do paciente quanto a sua condição 75% dos fisioterapeutas relatam 

participar deste processo. E apenas 25 % responderam que não participa da educação do 

paciente. Nesta pergunta os fisioterapeutas podiam marcar mais de uma caixa de 
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 A margem salarial dos fisioterapeutas entrevistados e de 5 a 7 salários mínimos em sua 
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Figura 13: Em relação à remuneração financeira, Belo Horizonte, 2011. 

 

Referente aos equipamentos de proteção individual (EPI) e a disponibilidade de 

recursos e materiais 75% fisioterapeutas se sente seguro em relação às EPI; já em 

relação à disponibilidade de recursos e material, 50% relata que tem e a outra metade 

relata que às vezes falta material. 

Quando questionado sobre a relação pessoal com os colegas fisioterapeutas e das outras 

profissões (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem), todos os fisioterapeutas 

responderam que possuem bom relacionamento com a equipe que trabalham sendo que 

25% consideram o ambiente de trabalho muito agradável e 75 % consideram o ambiente 

de trabalho tranqüilo. 

Todos os profissionais quando questionados em relação à possibilidade de crescimento 

e sentimento de prestígio decorrentes da profissão, responderam que a profissão está 

começando a ser valorizada, mas falta muito a ser conquistado. 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Insatisfeito 

Razoavelmente 
satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito



  21 

 

Discussão 

No Brasil a prática fisioterápica na UTI possui um suporte legal, como pode ser visto na 

publicação no Diário Oficial da União a RESOLUÇÃO-RDC1  Nº 7, de 24 de 

fevereiro de 2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe 

sobre os requisitos mínimos para funcionamento de UTI. 

Nela fica declarada que a partir de agora, será obrigatória a existência de um 

coordenador da área da fisioterapia, com especialização em terapia intensiva ou em 

outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, específica para a 

modalidade de atuação (adulto, pediátrica ou neonatal). Destaca ainda que deverá ter, no 

mínimo, 01 (um) Fisioterapeuta para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação.  

Em relação ao perfil do profissional fisioterapeuta que atua na UTI, destacamos o fato 

de que na maioria das instituições investigadas a relação fisioterapeuta por leito é de 

mais de 10 a 15 leitos por fisioterapeuta.  Na Europa, a European Society of Intensive 

Care Medicine (ESICM) propõe em suas diretrizes, que é desejável que exista um 

fisioterapeuta para cada 12 leitos nas Unidades de baixo cuidado e essencial nas de 

médio e alto cuidado
13

.
 
O American College of Critical Care Medicine considera 

essencial que o terapeuta respiratório, esteja disponível em todos os momentos
14

. Este 

profissional tem uma formação diferenciada do fisioterapeuta nos EUA e Canadá é ele 

responsável pela VM e VNI, intubação, ajuste dos parâmetros ventilatórios, aspiração, 

enfim diferente do Brasil que o fisioterapeuta faz os dois papéis.  

Outro ponto importante em relação ao perfil do fisioterapeuta é a redução do número de 

profissionais no período noturno.  Uma recente discussão em relação à atuação 24 h 

deste profissional foi feita pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória 

e Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR).  Segundo a ASSOBRAFIR o 

Fisioterapeuta Intensivista é um profissional que, além de executar técnicas e recursos 

da fisioterapia no tratamento dos pacientes, disponibiliza contínua e amplamente suas 

ações na avaliação e monitorização. O diagnóstico cinético–funcional não é estático e 

por atuar principalmente na resolução de alterações funcionais do sistema respiratório, 

que devido à característica do paciente crítico está em constante mudança, a atuação 

fisioterápica é necessária, em todos os turnos
15

.  
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Em 1991, o grupo de orientação da Sociedade de Medicina de Cuidados Intensivos, 

recomendou “24 horas/dia de medidas disponíveis no controle das secreções 

pulmonares, especificamente fisioterapia torácica e drenagem postural”, para doentes 

com falência respiratória aguda com suporte mecânico de ventilação
16

. 
 

De acordo com uma revisão feita por Lewis (2003), sobre a reabilitação nas UTI do 

Reino Unido nos últimos anos, os cuidados prestados ao paciente crítico têm evoluído 

para uma abordagem mais holística, em conjunto com o desenvolvimento de programas 

de reabilitação. O acompanhamento clínico permite manter a reabilitação desde a UTI 

até a alta hospitalar ou até a fase ambulatorial. Este fato reflete no contínuo 

envolvimento dos fisioterapeutas nas UTI
17

.  

Em relação à avaliação fisioterápica e os cuidados que se tem com o paciente critico é 

importante salientar que o profissional munido de conhecimento científico e 

instrumentalizado por recursos que dia a dia se renovam o Fisioterapeuta na UTI 

interfere no processo de cronicidade e da perda da funcionalidade, para tanto, lança mão 

de procedimentos avaliativos que propiciam a elaboração de diagnósticos funcionais 

que lhe respalde a indicar, prescrever e executar técnicas entendendo o movimento 

humano e suas variáveis como objeto alvo de domínio específico da fisioterapia, para a 

promoção da independência funcional e melhoria da qualidade de vida dos pacientes na 

UTI. 

É fundamental destacar os resultados em relação às práticas e técnicas utilizadas pelos 

fisioterapeutas que atuam nas UTI, a maioria realiza higiene brônquica e técnicas de 

reexpansão pulmonar de rotina.  Historicamente, a fisioterapia nas UTI estava limitada 

ao tratamento de problemas respiratórios e era aplicada de forma rotineira a todos os 

pacientes. Segundo Risley e Jones (2003), a prática baseada em evidência demonstrou 

que já não há lugar para esta fisioterapia rotineira nas UTI. A intervenção do 

fisioterapeuta deverá ser baseada em raciocínio clínico que permitirá a identificação de 

problemas que possam ser influenciados pela fisioterapia e que deverão ser 

evidenciados por uma avaliação sistemática
18

.  

Existe ainda alguma controvérsia sobre a intervenção específica do fisioterapeuta dentro 

da UTI, mas, de acordo com estudos efetuados, os principais aspectos incluem: 

otimização da ventilação e da função cardiopulmonar; assistência no processo de 

desmame da ventilação mecânica; posicionamento para proteção articular, para 



  23 

 

minimizar os riscos de encurtamentos musculares e compressões nervosas e para 

proteção do tônus muscular em pacientes com lesão neurológica central; motivação para 

um programa precoce de mobilização, com o intuito de prevenir as consequências da 

imobilização prolongada e facilitar o movimento voluntário; promover a independência 

funcional e melhorar a tolerância ao exercício
19

. 
 

Segundo Denehy et al.  (2006) a eficácia da fisioterapia respiratória, definida de 

diversas formas como combinações de posicionamento, Hiperinsuflação manual 

(manobras com AMBU) , Hiperinsuflação no ventilador (HV), e percussão e vibração, 

resultados fisiológicos a curto prazo tem sido estudado extensivamente. Segundo esta 

revisão há evidência moderada nível II e III NHMRC que sugerem que o tratamento de 

fisioterapia é eficaz em recrutar alvéolos; melhorar a eliminação de secreção; melhorar 

as trocas gasosas e reduzir a incidência de pneumonia ventilatória adquirida
20

.  

Segundo esta pesquisa dentre as técnicas de desobstrução brônquica, 100% dos 

fisioterapeutas utilizam manobras de vibrocompressão, manobras com AMBU e 

aspiração. Na revisão feita por Stiller, o uso de HV foi comparado com uso do AMBU, 

e os efeitos sobre a complacência pulmonar estática e peso do escarro produzido 

encontrados foram semelhantes. O uso de HV permite ao fisioterapeuta controlar o 

limite da pressão nas vias aéreas,  monitorar o volume corrente, e manter a pressão 

expiratória positiva. Esta pesquisa oferece apoio à utilização do VH como uma 

alternativa a manobra com AMBU
4
.  

Aspiração não é uma técnica exclusiva do fisioterapeuta. É uma técnica invasiva que 

pode ser associada com muitos efeitos negativos, tais como hipoxemia e 

instabilidade hemodinâmica
4
.  

Todos os fisioterapeutas que responderam o questionário disseram que usam a aspiração 

como técnica de higiene brônquica e usam a instilação de SF quando necessário. De 

acordo com a revisão realizada por GOSSELINK et al., 2008 a aspiração oro-nasal deve 

ser utilizada apenas quando os outros métodos de eliminação de secreções não forem 

eficazes (evidência nível D) e nem a aspiração nem a instilação de soro fisiológico 

devem ser efetuados de forma rotineira (evidência nível C)
7
.
 
 

Embora seja claro que a aspiração cumpre o objetivo de remover as secreções da via 

aérea, não é uma técnica exclusivamente ligada á fisioterapia e é utilizada sempre em 
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associação com outras técnicas desobstrutivas. A aspiração endotraqueal acarreta várias 

complicações das quais as principais são: redução no recrutamento alveolar em 

pacientes com síndrome de falência respiratória aguda, desaturação e hipoxemia
21

. 
 

Dentre os Fisioterapeutas Intensivistas que participaram da pesquisa, 100% deles 

auxiliam na intubação, extubação, desmame, realizam ajuste de VM e ventilação não 

invasiva e 75% decidem a implementação da ventilação mecânica invasiva e não 

invasiva. A revisão feita por Gosselink et al. (2008) identificou como evidência para a 

intervenção do fisioterapeuta em cuidados intensivos, o descondicionamento, 

desobstrução de vias aéreas, atelectasias, prevenção da intubação e falhas no desmame 

da ventilação mecânica
7
.
  

O fisioterapeuta, profissional que possui uma multiplicidade de atuações dentro do 

ambiente hospitalar, tem adquirido um espaço cada vez maior nas Unidades de Terapia 

Intensiva, proporcionando por meio de técnicas e equipamentos disponíveis, 

particularmente os de ventilação mecânica, resultados satisfatórios na prevenção e 

tratamento de doenças e complicações. Estes profissionais representam uma valiosa 

contribuição no manejo dos pacientes em estado crítico, ocupando um papel 

preponderante dentro da equipe multidisciplinar. Existe literatura substancial que apóia 

o papel do fisioterapeuta na reabilitação desses pacientes. Sua presença constante na 

Unidade de Terapia Intensiva auxilia, decisivamente, numa recuperação precoce 

respiratória, motora e na própria motivação do paciente, o que, em termos gerais, leva a 

uma redução do número de dias de internação e dos custos hospitalares. 

Estudos randomizados demonstram que protocolos bem estruturados para descontinuar 

a ventilação mecânica realizados por fisioterapeutas adequadamente habilitados não 

requerem a presença do médico, podendo inclusive reduzir a duração da ventilação 

mecânica e melhorar os resultados
22,23,24

.
 

A avaliação da interrupção da ventilação mecânica, dor e a escolha da técnica a ser 

utilizada devem ser individualizadas para cada paciente
25

. Em um estudo realizado por 

Cohen , os autores referem que uma “abordagem em equipe”, com a equipe formada por 

médico, fisioterapeuta e enfermeira, reduz a duração e o custo da ventilação mecânica e 

melhora a taxa de sucesso do desmame
26

 . 
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A ventilação mecânica não invasiva (VNI) pode facilitar o desmame e reduzir os custos 

da UTI, sendo que os fisioterapeutas têm um papel importante na sua aplicação. Essa 

técnica pode ser utilizada em casos de falha na extubação e para evitar a re-intubação
21

. 

E Segundo GOSSELINK et al., (2008) pacientes em risco de falha ventilatória após 

extubação devem ser identificados e considerados para VNI (evidência nível B)
7
.  

De acordo com a revisão realizada por GOSSELINK et al., (2008) a mobilização ativa 

ou passiva deve ser instituída precocemente (evidência nível C); o posicionamento, uso 

de talas, mobilização passiva e alongamento muscular devem ser utilizados para 

preservar a mobilidade articular e o comprimento dos músculos esqueléticos em 

pacientes incapazes de se moverem voluntariamente (evidência nível C), sendo que o 

fisioterapeuta deve ser responsável pela implementação de planos de mobilização e 

prescrição de exercícios, bem como fazer recomendações de progressão destes em 

conjunto com os outros membros da equipe (evidência nível D)
 7
.  

Os Fisioterapeutas Intensivistas que participaram da pesquisa marcaram que realizam 

mudanças de decúbito, mobilização, exercícios ativo-assistido, alongamento, sentar na 

beira da cama, transferências do leito para poltrona. Metade deles realizam exercícios 

ativos, ficar de pé, fortalecimento da musculatura periférica, treinamento 

aeróbico/cardiorrespiratório, prescrição de órteses e splints para posicionamento. 

Apenas 25% realiza marcha estacionária, transferências no leito (rolar) e nenhum 

marcou a opção deambular. 

Segundo Clini e Ambrosino (2005) durante o período de inatividade os pacientes tem 

uma redução de massa muscular e da capacidade do músculo de realizar trabalho 

aeróbico. Estes pacientes também podem sofrer de doença neuromuscular 

(polineuropatia ou miopatia de cuidados intensivos) adquirida nas UTI, que podem 

levar a uma fraqueza muscular significativa e que parece manter-se após 5 anos em 

cerca de 95% dos pacientes acompanhados em follow-up
3
.  

Um dos objetivos que a fisioterapia possui na UTI é o treino de força muscular para que 

o individuo possa voltar a realizar suas atividades de vida diária e a deambulação 

independente.  Alguns autores defendem ainda que, quanto mais cedo se iniciar esse 

programa de reabilitação na UTI, maior o potencial para reverter os efeitos da 

imobilidade e do repouso prolongados
3
.  
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Um estudo prospectivo realizado por Porta e colaboradores em 2005, comparou os 

efeitos da aplicação de um programa de fisioterapia geral com os efeitos desta associada 

ao treino de mobilização assistida dos membros superiores. Além de confirmar os 

efeitos benéficos dos programas de fisioterapia em pacientes críticos em UTI, os autores 

mostraram que acrescentar exercícios suportados dos membros superiores aos 

inicialmente realizados, permitiu maiores ganhos na tolerância ao exercício e na 

sensação subjetiva de fadiga e dispnéia. O estudo mostrou também que o treino de 

mobilização assistida dos membros superiores pode ser aplicada de forma segura nas 

UTI
27

.  

Os pacientes podem então começar por realizar exercícios com os membros superiores e 

inferiores e com a evolução do exercício podem iniciar o treino de marcha, mesmo com 

necessidade de ventilação mecânica associada, propiciada  por um ventilador portátil
28

.  

Tal como acontece com os músculos esqueléticos, também os músculos respiratórios 

podem sofrer o efeito da imobilização prolongada. Sabe-se que após um longo período 

de ventilação mecânica se desenvolve uma atrofia do diafragma. A perda de força dos 

músculos respiratórios e, particularmente o desequilíbrio entre a força muscular e a 

exigência sobre o sistema respiratório, é um dos maiores determinantes na falha do 

desmame. No entanto, o fortalecimento dos músculos respiratórios nos pacientes de 

UTI, não é consensual, havendo pouca informação que justifique este treino em 

pacientes de cuidados intensivos
3
. Alguns estudos observaram uma melhora na função 

dos músculos respiratórios e a redução na duração da ventilação mecânica e no tempo 

de desmame do ventilador com treino intermitente dos músculos inspiratórios 

(evidência nível C)
7
.  

Em relação ao uso de recursos na UTI, encontramos alguns relatos sobre o uso da 

estimulação elétrica. Em pacientes incapazes de realizar contração muscular voluntária 

como acontece nos pacientes críticos em fase aguda, a estimulação elétrica 

neuromuscular (EENM) é um recurso utilizado por fisioterapeutas para melhorar a 

função muscular pela estimulação de baixa voltagem de nervos motores periféricos, 

proporcionando contração muscular passiva e aumento da capacidade muscular 

oxidativa, podendo representar uma alternativa de treinamento físico mais suave
3
. A 

aplicação desta técnica tem sido consistentemente associada com aumento de massa, 

força e endurance muscular em uma grande gama de situações clínicas que apresentam 
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fraqueza muscular por desuso e inervação muscular anormal
29

.
.
Quando combinada com 

o programa de exercícios físicos, melhora significativamente a força muscular 

comparada com o uso do programa de exercícios isoladamente
30

. 
 

O progresso da medicina intensiva melhora a sobrevida em pacientes criticamente 

enfermos; tais melhoras, no entanto, estão associadas ao descondicionamento, fraqueza 

muscular, dispnéia, depressão e a uma redução na qualidade de vida. Finalmente, o 

objetivo da terapia intensiva é a qualidade em longo prazo, ao invés de sobrevivência 

em curto prazo
20

. Para se obter ganho na qualidade de vida é necessário reabilitar esses 

pacientes. Reabilitação em UTI foi definida em uma tomada de posição pela European 

Respiratory Society como processo para atingir o funcionamento diário ideal e de 

qualidade relacionados com a saúde de pacientes  como medido pela clínica e / ou 

fisiologicamente relevante
20

. 
 

As unidades de terapia intensiva têm se tornado uma concentração não somente de 

pacientes críticos e de tecnologia avançada, mas também de uma equipe 

multiprofissional com competências específicas
5
. O profissional fisioterapeuta, como 

integrante desta equipe, necessita de aprimoramento e educação especializada para fazer 

frente ao avanço dos cuidados intensivos. Embora a dimensão geográfica do Brasil 

cause problemas quanto à uniformidade e acessibilidade aos programas de educação 

continuada, percebe-se claramente a preocupação de tornar mais específica a formação 

do fisioterapeuta para sua atuação em terapia intensiva
6
.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  28 

 

Conclusão  

 Das 11 instituições que participaram da pesquisa, 4 são hospitais públicos e 8 

privado, destes apenas 6 tem serviço de fisioterapia 24 horas.  Dos 68 

fisioterapeutas, que participaram, a maioria não possui especialização, 23 atuam 

exclusivamente na UTI. A relação fisioterapeuta por leito em sua maioria é de 

10 a 15 por leito. Nos hospitais privados predomina o vinculo empregatício 

como cooperado e nos públicos contrato de serviço.  

 No atendimento fisioterápico nas UTI investigadas os fisioterapeutas realizam 

higiene brônquica e troca de fixação de rotinar. Dentre as técnicas de higiene 

brônquica predomina o uso da vibrocompressão, aspiração e manobras com 

AMBU, para reexpansão pulmonar o posicionamento é usado por todos os 

fisioterapeutas. Manuseiam a VM e VNI, realizam procedimentos como 

desmame, extubação e auxiliando na intubação. Todos os fisioterapeutas 

intensivistas que participaram realizam mudança de decúbito, mobilização e 

exercícios ativo-assistido.  

 Em sua maioria, os entrevistados, estão razoavelmente satisfeito em relação à 

remuneração financeira. Em relação a recursos e materiais metade relata que às 

vezes falta material, mas a maioria se sente seguro em relação às EPI. Todos 

responderam que a profissão está começando a ser valorizada. 
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