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RESUMO
Objetivo: levantar bibliografias relevantes, tabular e revisar sistematicamente, acerca do cuidado fisioterapêutico
com o paciente neurocrítico em unidades de terapia intensiva. Metodologia: uma revisão sistemática da literatura, de
caráter descritivo, por meio da busca de periódicos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online(SCIELO),
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e MedLine, Foram pesquisados
estudos da língua portuguesa (Brasil) e inglesa, publicados nos últimos dez anos, utilizando os seguintes descritores
em saúde: Fisioterapia, Paciente neurocrítico, Unidade de terapia intensiva, sendo assim coletados 83 estudos com
estes descritores. Resultados: A partir da pesquisa bibliográfica, selecionou-se 19 artigos, dos quais foram divididos
entre introdução, revisão sistemática e discussão. Os 9 artigos selecionados para a revisão sistemática, foram
tabulados e apresentavam temas acerca de protocolos e manobras fisioterapêuticas, monitorização hemodinâmica,
ventilação mecânica invasiva e funcionalidade do paciente neurocrítico. Conclusão: manobras motoras e respiratórias
desenvolvidas pelos fisioterapeutas não apresentaram significativas alterações hemodinâmicas, bem como o desfecho
clínico funcional dos pacientes neurocriticos, depende da assistência recebida pelos mesmos enquanto internados, para
que o declínio funcional seja minimizado e o desfecho clínico seja o melhor possível. A utilização de um protocolo
para extubação demonstrou-se muito eficiente na prevenção da reintubação. Com tudo, ainda nota-se a necessidade
de um maior número de pesquisas, acerca de diversos aspectos do cuidado do neurocrítico, para assim nortear a
pratica profissional baseada em evidências.
ABSTRACT
Objective: to raise relevant bibliographies, to tabulate and systematically review, about physical therapy care for
neurocritical patients in intensive care units. Methodology: a systematic review of the literature, of a descriptive
character, through the search for journals in the databases Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latin
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), PubMed and MedLine, were searched Portuguese
(Brazil) and English studies, published in the last ten years, using the following health descriptors: Physiotherapy,
Neurocritical patient, Intensive care unit, thus 83 studies with these descriptors were collected. Results: From the
bibliographic search, 19 articles were selected, of which were divided between introduction, systematic review and
discussion. The 9 articles selected for the systematic review were tabulated and presented topics about physiotherapy
protocols and maneuvers, hemodynamic monitoring, invasive mechanical ventilation and neurocritical patient
functionality. Conclusion: motor and respiratory maneuvers developed by physiotherapists did not show significant
hemodynamic changes, as well as the functional clinical outcome of neurocritical patients, depends on the assistance
received by them while hospitalized, so that the functional decline is minimized and the clinical outcome is the best
possible. The use of an extubation protocol proved to be very efficient in preventing reintubation. However, there
is still a need for more research on various aspects of neurocritical care, in order to guide professional practice based
on evidence.
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Atuação da fisioterapia no paciente neurocrítico na unidade de terapia intensiva

INTRODUÇÃO

A deterioração funcional de pacientes

No mundo atual, as unidades de terapia
intensiva (UTI’s) representam um sistema
complexo responsável pelo cuidado e de
monitorização de grande parte de pacientes em
condições críticas, com falência orgânica ou
qualquer outro tipo de ameaça à vida, as quais
apresentam chance de melhora e recuperação,
através de terapêuticas específicos para cada
situação .
1

Durante o atendimento multiprofissional
direcionado aos pacientes internado em uma
UTI, o fisioterapeuta faz-se presente diferentes
fases da assistência intensiva, sendo esta
prestada à pacientes que necessitem ou não
de suporte ventilatório invasivo; reabilitação
precoce;

recuperação

pós

cirúrgica,

entre

outros, com o objetivo de amenizar ou evitar
déficit funcionais, complicações respiratórias,
deformidades osteomioarticulares, assim, dada
a alta complexidade de diversos procedimentos
realizados pelo fisioterapeuta intensivista, visto
também o grande número de intercorrências
clínicas e admissões que a Associação Brasileira
de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia

neurocríticos durante o processo de hospitalização
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode
ser causado pela redução de mobilidade, tempo
prolongado

ventilação

artificial

invasivo,

efeitos colaterais da medicação e alterações
na administração da dieta, como alternativa
de prevenção e do déficit funcional, a atuação
fisioterapêutica vem conquistando espaço através
de programas e protocolos de mobilização
precoce nesses pacientes 4,5.
		

Todos esses fatores podem resultar

em fraqueza ou fadiga generalizada, anemia,
carências
muscular

nutricionais,
e

descondicionamento

comprometimento

neurológico

como polineuromiopatia, além de disfunções de
outros órgãos e sistemas como o respiratório,
cardiovascular e nervoso central 6.
Este

estudo

tem

como

objetivo

levantar bibliografias relevantes, tabular e
revisar sistematicamente, acerca do cuidado
fisioterapêutico com o paciente neurocrítico em
unidades de terapia intensiva.

MÉTODOS

em Terapia Intensiva recomenda a presença

Este estudo foi realizado a partir de

do fisioterapeuta nas UTI’s adulto, pediátrico e

uma revisão sistemática da literatura, de caráter

neonatal pelo período de vinte e quatro horas

descritivo, por meio da busca de periódicos nas

ininterruptas, devido a evolução dos indicadores

bases de dados Scientific Electronic Library

clínicos, custos nas unidades e a indispensabilidade

Online(SCIELO), Literatura Latino Americana

de sua atuação 2,3.

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
PubMed e MedLine, Foram pesquisados estudos
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da língua portuguesa (Brasil) e inglesa, publicados

encaixavam nos critérios acima citados ou que não

nos últimos dez anos, utilizando os seguintes

apresentassem relevância para o desenvolvimento

descritores em saúde: Fisioterapia, Paciente

deste estudo. Todos os periódicos foram

neurocrítico, Unidade de terapia intensiva.

revisados através do título e resumo, optando-

Critérios de inclusão: artigos originais,

se pela utilização de 19 estudos, sendo 6 destes

estudos de caso, ensaios clínicos; critérios de

para o desenvolvimento da introdução, 9 para a

exclusão: artigos e estudos de caráter ambulatorial,

construção da tabela de revisão sistemática e 4

revisões sistemáticas ou bibliográficas.

artigos para a discussão de resultados. Todos os

Foram inicialmente selecionados 83
estudos relacionados ao tema central, coletados

dados foram fichados e tabulados para análise e
elaboração dos resultados.

no período de julho a setembro de 2020, e a
partir disto, eliminados todos aqueles que não se

RESULTADOS
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efeitos das manobras de fisioterapia respiratória

DISCUSSÃO

e motora em paciente com TCE, sendo estas:
hiperinsuflação manual, compressão manual,

Em uma unidade de terapia intensiva

AIT com e sem instilação de soro fisiológico e

a monitorização contínua é indispensável para

mobilização precoce, onde em seus resultados

a segurança do paciente neurocríticos antes,

as seguintes variáveis: PIC, PPC, FC, SpO2

durante e após a aplicação de protocolos,

e temperatura não apresentaram diferença

condutas e manobras fisioterapêuticas. Por isso,

significa, porem houve variação da PAM em M1=

Silva, 2017 reuniu 35 pacientes para avaliar os

momento antes do início do atendimento quando
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comparado ao M2 = durante o atendimento,

insuficiência respiratória e destes 43 que tiveram

Roth, et al, 2017concordam mostrando a

falha na extubação apresentaram maiores tempos

ocorrência de uma redução significativa da PIC

de permanência em UTI e de permanência

que foi uma das variáveis

avaliadas durante

hospitalar, assim surge a necessidade de medidas

a amplitude de movimento passiva (PROM)

preventivas para a falência da extubação a partir

em ambos os grupos estudados, no entanto a

de novas pesquisas e criação de protocolos que

redução persistente se manteve no grupo dois,

consigam abranger a problemática na tentativa

porém as demais variáveis de PPC e da PAM

de promover uma assistência mais completa,

comparando a PIC antes e depois da PROM não

neste sentido Vital, 2019 demonstra resultados

demonstraram significância estatística em todos

significativos da criação e implementação de um

os grupos, nesta mesma linha Cerqueira, et al,

protocolo de extubação orotraqueal em pacientes

2010 também concordam, expondo que antes e

neurocríticos entre agosto de 2013 a fevereiro de

depois do aspiração (ASP), as variáveis PAM e PIC

2014 com taxa média de reintubação programada

apresentaram alteração significativa, apesar de ao

de 41,2%, sendo que entre março/abril de 2014

passarem 10 minutos da aplicação do protocolo

essa taxa caiu para 24,5% e após o treinamento

os valores voltaram aos basais e valores de PPC

da equipe de fisioterapia os indicadores referentes

se manteve inalterada, já Ambrozin e Siécola,

a maio de 2014 a abril de 2015 mostraram outra

2010 vêm para contrapor, mostrando que após

redução na taxa para 9,3%, correspondendo a

10 sessões compostas por três séries de manobra

uma redução de 31, 9% em relação ao período de

de descompressão abrupta aplicada em pacientes

criação do protocolo.

neurológicos, não alteraram significativamente as
varáveis de PA, SatO2, Pulso.

Wiethan, Soares e Souza, 2017 avaliaram
a funcionalidade pela aplicação da Medida de

No que se trata de falência da extubação

Independência Funcional-MIF antes da UTI,

e a influência de desfechos clínicos e funcionais

após alta e após 30 dias e a qualidade de vida pelo

em

crânio-

questionário SF-36 após 30 dias, com publico de 15

encefálico, Reis, et al, 2013, selecionaram 311

pacientes que fizeram uso VM por pelo menos 48

pacientes maiores 18 anos de ambos os sexos

horas, que receberam assistência fisioterapêutica

com diagnóstico de TCE, sob VM por tubo

nessa unidade e que aceitaram participar, onde

orotraqueal por pelo menos 48 h, que obtiveram

a maioria eram do sexo masculino, com idade

sucesso no teste de respiração espontânea (TRE),

média de 43,20 ± 16,92 anos, as principais

sendo 287 homens, 232 foram submetidos ao

causas de internação na UTI foram aqueles que

tratamento cirúrgico, a mediana do tempo de

apresentaram condições neurológicas e com

VM foi de 7 h (II, 5-10 h), 18 reintubados por

tempo de permanência de 15,80 ± 7,16 dias,

pacientes

com

traumatismo
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correlações, entre todos os domínios da escala

de 20s; 38,3 ± 24 para o TO de 30s e 50,4 ±

MIF e do questionário SF-36, observaram-se

29,4 para o TO de 40 s, sendo estes valores

valores significativos, com correlações positivas

quando pareados (20 s com 30 e 40 s) bem como

fortes entre controle de esfíncteres e capacidade

(30 s com 40 s), resultando numa significância

funcional, locomoção e capacidade funcional e

estatística. Corroborando, Filho, et al, 2010

correlação positiva e moderada entre mobilidade

apresentaram que dos 51 pacientes, a maioria

e capacidade funcional. Em concordância

era do sexo masculino (40), com a característica

Costa, et al, 2020, estudaram 43 pacientes onde

cirúrgica (41), diagnostico de TCE (28), uso de

a maioria era composta pelo sexo masculino,

TOT (33), respirando sob o modo assistido (47) e

todos admitidos na UTI, por predominância de

que os valores da PImáx durante uma oclusão de

acidente de transito no, na avaliação do nível de

40s (PI 40) foram significativamente superiores

independência funcional avaliado através da escala

57,6 ± 23,4 cmH2O, e nas demais variáveis não

MIF verificado que 23 necessitam de assistência

foram encontradas significância estatística.

total e somente 3 com uma independência
completa.
Silva, Almeida e Reis, 2016 expuseram um

CONCLUSÃO

estudo constituído por 40 pacientes, onde 33 eram

A partir da análise dos dados coletados,

homens vítimas de TCE, 16 em uso de TOT, 24

sistematicamente revisados e posteriormente

traqueostomizados, no qual fora realizada, com

discutidos,

tempo médio de VM equivalente a 8,9 dias, sendo

respiratórias e motoras desenvolvidas pela

média de 7,26 dias com permanência em modos

fisioterapia em pacientes neurocríticos internados

assisto controlados, dentre os tipos de trauma,

na UTI, em sua maioria, não apresentam alterações

houve uma predominância do trauma aberto

hemodinâmicas significativas ou persistentes

(27), predominou o acidente motociclístico com

quando aplicadas neste público, entendendo-as

(16), com media tempo de internamento na

assim como seguras para aplicação clínica.

conclui-se

que

as

manobras

UTI de 15,78 ± 6,94 dias, os valores de PImax

Entretanto, na discussão dos artigos

apresentados foram de 58,3 ± 27,6 para o tempo

acerca do reintubação destes pacientes, a

de oclusão(TO) de 20s; 74,1 ± 31,1 para o TO

aplicação de protocolos para a realização da

de 30s e 81,3 ± 33 para o TO de 40 s, sendo

mesma demonstrou grande impacto na redução

estes valores quando pareados (20s com 30 e

do insucesso de extubação, quando comparada

40s) bem como (30s com 40s), resultando numa

a aplicação desta conduta sem utilização de

significância estatística, os valores de PEmax

protocolo específico para sua execução. Com isso,

apresentados foram de 28,3 ± 15,7 para o TO

recomenda-se que os profissionais, ao lidarem
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com situações como estas citadas, utilizemse de protocolos específicos que demonstrem
relevância na redução da reintubação, que resulta
em maior tempo de internação.
É possível também constatar que os
doentes acometidos por patologias ou traumas
neurológicos, apresentam declínio funcional
significativo após a alta da UTI, mensurado
a partir da aplicação da escala MIF (Medida
de independência funcional). Por isso, é
imprescindível a atuação fisioterapêutica na UTI
para a máxima manutenção da funcionalidade e
independência destes pacientes.
Observou-se também a necessidade do
desenvolvimento de mais pesquisas relacionadas
a

condutas

fisioterapêuticas

no

paciente

neurocrítico, principalmente ensaios clínicos,
para que seja possível levantar um maior número
de dados e fomentar a elaboração de protocolos
e diretrizes baseados em evidências. Desta forma,
o fisioterapeuta consegue pautar a sua prática
clínica de forma segura e eficiente.
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