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Resumo
Introdução: paciente grave é aquele em risco iminente de perder a vida
ou função de órgão do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica que requeiram cuidado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de cuidados de uma equipe interdisciplinar, na
qual a fisioterapia é capaz de promover a preservação e recuperação
funcional do movimento humano, minimizar complicações da internação hospitalar. Objetivo: conhecer a influência da mobilização precoce
através da fisioterapia em pacientes críticos adultos. Material e métodos: revisão integrativa da literatura dos últimos 5 anos encontradas na
base de dados PubMed, Lilacs e Scielo. Foram encontrados 10 estudos
relacionados à mobilização precoce no paciente adulto crítico internado
em UTI. Resultados: a mobilização precoce é uma técnica segura e
viável, que reduz tempo de internação, de ventilação mecânica, fraqueza muscular decorrente da imobilização e que, apesar dos benefícios,
apresenta limitações, insegurança relacionada aos tubos e cateteres do
paciente. Muitos estudos argumentam que a mobilização precoce reduz
efeitos deletérios do repouso prolongado no leito. Conclusão: podemos
concluir que a mobilização precoce é um método seguro, acessível, proporciona benefícios ao paciente. Porém apresenta limitações na prática,
como a falta de profissionais e o receio de desconectar tubos e cateteres.

* Autor para correspondência: giovana.simoes@emescam.br
61

Salus J Health Sci. 2017; 3(1): 61-70

O termo paciente crítico refere-se ao indivíduo que possui comprometimento de um
ou mais dos principais sistemas fisiológicos
com perda de sua autorregulação, necessitando, assim, de uma assistência contínua,
como ocorre nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 1. A debilidade generalizada é
uma complicação comum nos pacientes internados em UTIs, pois a restrição ao leito,
causando imobilidade, contribui com fraqueza da musculatura esquelética, sobretudo nos músculos respiratórios. Esse quadro
de imobilidade, por sua vez, pode levar ao
aumento do tempo de internação hospitalar2, maior dependência nas atividades de
vida diária, necessidade de apoio familiar
e maior incapacidade após a alta hospitalar,
podendo impactar de modo significativo nas
funções e na qualidade de vida do paciente3.
O paciente crítico necessita de cuidados de
uma equipe interdisciplinar, na qual a fisioterapia cumpre um papel fundamental,
pois é capaz de promover a preservação e
a recuperação da funcionalidade, através do
movimento humano, podendo, desse modo,
minimizar complicações advindas da internação hospitalar, mais precisamente na
UTI4. Nesse contexto, a mobilização precoce é um recurso fisioterapêutico que otimiza a recuperação funcional, sendo realizada através de atividades progressivas, tais
como cinesioterapia, sedestação à beira do
leito, transferência para a cadeira, ortostatismo e deambulação que, quando possível,
deve ser iniciada desde os primeiros dias de
internação3.
Acredita-se que a mobilização precoce de
pacientes críticos restritos ao leito pode
resultar em efeitos importantes para esses
pacientes, tais como, manutenção da força
da musculatura esquelética e da mobilidade articular, otimização do transporte de
oxigênio nos tecidos, melhoria na função
pulmonar e no desempenho do sistema cardiorrespiratório. Alguns autores defendem
que a mobilização precoce parece, portanto,
ser favorável à recuperação do paciente, podendo ser útil na prevenção tanto de proble-

mas físicos, quanto de problemas psíquicos;
além de poder evitar uma hospitalização
prolongada e, assim, os riscos associados ao
maior período de imobilização. Somados,
todos esses fatores podem repercutir, inclusive, na melhora da qualidade de vida após
a alta hospitalar5.
Diante do exposto na literatura até o presente momento, a mobilização precoce parece
ser uma conduta fisioterapêutica segura e viável, capaz de produzir importantes efeitos
fisiológicos6, devendo ser iniciada o mais
precocemente possível7. Muito embora haja
estudos acerca da mobilização precoce, fazse necessário conhecer melhor a sua influência no paciente crítico adulto, como forma de aprofundar o conhecimento da equipe
interdisciplinar, podendo, então, melhorar
o atendimento prestado pelos profissionais
envolvidos, sobretudo na fisioterapia.
Diante do exposto, o objetivo do presente
estudo é conhecer, através de da literatura
existente, a influência da mobilização precoce nos pacientes críticos adultos, principalmente em relação à força muscular,
complicações respiratórias e o tempo de internação.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de revisão integrativa
da literatura, tendo sido realizada pesquisa
por descritores na base de dados do PubMed, Lilacs (Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo
(Scientific Eletronic Library Online). A busca foi limitada às línguas inglesa e portuguesa e os artigos analisados foram selecionados por apresentarem grande pertinência ao
tema. Os tipos de estudo selecionados nessa
revisão foram: revisão sistemática, estudos
observacionais, estudos de coorte, ensaios
experimentais e clínicos. A busca baseou-se
na combinação dos termos: UTI, paciente
crítico, mobilização precoce. Após o levantamento bibliográfico, realizou-se uma leitura
seletiva, utilizando como critério de inclusão
aqueles que faziam referência, em seus dados,
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a aspectos relacionados às palavras-chave
anteriormente citadas e que tinham relevância acerca do tema em questão. Os critérios
de inclusão dos artigos foram a abordagem
direta ao tema nos artigos com idiomas em
inglês ou português, publicados entre 2010 a
2016. Foram excluídos do estudo os artigos
que se referiam à mobilização de pacientes
que não estavam internados em UTI.
RESULTADOS
Desde a década de 1940, os efeitos nocivos
do repouso no leito e os benefícios da mo-

bilização precoce têm sido reconhecidos em
pacientes hospitalizados. Quando se fala em
“precoce”, refere-se ao conceito de que as
atividades de mobilização começam imediatamente após a estabilização das alterações fisiológicas importantes, e não apenas
após a liberação da ventilação mecânica ou
alta da Unidade de Terapia Intensiva8. Diante de nossa pesquisa bibliográfica, foi possível obter 10 resultados com foco na Mobilização Precoce no paciente adulto crítico.
A tabela 1 lista os estudos incluídos nesta
revisão e apresenta um sumário de algumas
características de cada estudo.

Tabela 1 – Sumário dos resultados dos estudos que preencheram os critérios de inclusão.
Estudo

TEAM Study
Investigators et al.
2015.

Jolley SE et al.
2014.

Meyer MJ et al.
2013.

Zomorodi M et al.
2012.

Tipo de Estudo

Participantes

Intervenção

Estudo prospectivo
de coorte.

192 pacientes
intubados,
ventilados por mais
de 48 horas.

Coleta diária de
dados durante os
primeiros 14 dias de
ventilação mecânica
ou até a alta da UTI
ou morte.

Estudo transversal.

Médicos,
Enfermeiros e
Fisioterapeutas da
equipe.

Questionários sobre
mobilização precoce
e reuniões.

Ensaio randomizado
multicêntrico.

Estudo Piloto.

Todos os pacientes
de UTI adulto
cirúrgica ventilados
por menos de 48
horas e esperados
para continuar a
ventilação por pelo
menos mais 24 h.

3 pacientes em VM
desde a data de
admissão.

Questões avaliadas
Informações
fisiológicas,
Richmond Agitação
e pontuação
escala de sedação
e nível máximo
de mobilização
utilizando a escala
de mobilidade UTI.
Potenciais
benefícios da
mobilização precoce
na UTI, atitudes
em relação ao
fornecimento de
terapia na UTI e
barreiras percebidas.

Metas diárias para
a mobilização
precoce do paciente.
Com protocolo de
intervenção.

Avaliada através
de questionários
e exercícios de
mobilização
precoce.

O protocolo
composto de
6 eventos de
atividades de
mobilização
precoce.

Segurança e
viabilidade do
protocolo de
mobilidade precoce
para pacientes na
UTI por trauma
cirúrgico. Influência
no tempo de VM
ou internação e,
os efeitos vitais
percebidos.
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Estudo

Tipo de Estudo

Leditschke AI et al.
2012.

Auditoria de
Qualidade.

Chawla R et al.
2014.

Harris CL et al.
2014.

Participantes

Pacientes com
Mobilização ativa,
internações cirúrgica Transferência ativa,
pós-operatórias, e
Transferência
traumas.
Passiva.

Questionário.

Médicos da
Sociedade Indiana
de Medicina.

Questionário.

Questionário
enviado via e-mail.
Médicos,
gerentes da área,
fisioterapeutas e
enfermeiros.

Perme C et al. 2014.

Estudo
Observacional.

Hodgson CL et al.
2013.

Avaliação Clínica.

Morris PE et al.
2012.

Estudo prospectivo
de coorte.

Intervenção

Prontuários de
pacientes.
Pacientes da UTI
Cardiovascular,
maiores de 18 anos,
que preencheram os
critérios para iniciar
a fisioterapia.

Questões avaliadas
Frequência da
mobilização
precoce na UTI
e os obstáculos
à mobilização
precoce.

Questionário

A visão do médico
quanto às práticas de
analgesia, delirium,
mobilização precoce
entre outros.

3 Reuniões de
orientação e
Questionário.

Barreiras para
a mobilização
precoce, protocolo
de mobilização
precoce e visão da
equipe.

Concordância,
viabilidade e
Observação durante
utilização clínica
8 semanas dos
da Escala Perme
pacientes.
de Mobilização em
UTI.
A mobilização
Técnicas aplicadas
precoce com a
sobre o paciente em
_
redução no tempo de
ventilação mecânica.
ventilação mecânica.
As variáveis
médicas de índice
280 sobreviventes
e a mobilidade
de VM por
precoce com
insuficiência
_
admissões ou morte
respiratória aguda
em sobreviventes
durante a internação.
de insuficiência
respiratória aguda.

VM: Ventilação mecânica. UTI: Unidade de Terapia Intensiva.
TEAM Study Investigators, et al.9 e Morris
et al.10 realizaram um estudo de coorte. O
primeiro realizou um estudo prospectivo de
coorte, no qual a população estudada era
composta por 192 pacientes intubados, por
mais de 48 horas. A coleta de dados foi realizada diariamente às 12h, durante os primeiros 14 dias de ventilação mecânica ou
até a alta da UTI ou morte. O fisioterapeuta
avaliava as questões fisiológicas, a escala de
Agitação e Sedação de Richmond (RASS),
conforme tabela 211, e o nível máximo de
mobilização na UTI. O estudo alcançou
um resultado positivo, visto que durante a
mobilização não houve eventos adversos
graves, e dentre os 1.288 atendimentos fi-

sioterápicos realizados, apenas seis (0,4%)
apresentaram instabilidade cardiovascular
ou respiratória, demonstrando que a mobilização é um método seguro. Por sua vez,
Morris et al.10, em seu estudo de coorte com
280 sobreviventes de internação em UTI
que necessitaram de ventilação mecânica
por insuficiência respiratória aguda durante
a internação, tiveram o intuito de avaliar se
as variáveis médicas e a mobilização precoce são em ultima análise, associadas com
readmissões ou morte em sobreviventes de
insuficiência respiratória aguda. Do quantitativo de 280 sobreviventes, 132 (47%) necessitaram de pelo menos uma reinternação
hospitalar ou morreram durante o primeiro
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ano de internação pós-análise, 126 (45%)
não necessitaram de reinternação hospitalar
e estavam vivos após um ano e 22 (8%) não
responderam e foram considerados como
perda de follow-up. Este estudo concluiu
que o mecanismo preciso pela qual a mobilidade precoce em UTI pode levar a redução
de reinternação não é claro, visto que sobreviventes de insuficiência respiratória com
necessidade de ventilação mecânica são
vulneráveis à readmissão hospitalar e têm
uma alta taxa de mortalidade em um ano.
Assim, estudos longitudinais prospectivos
são necessários para avaliar os efeitos da
mobilidade precoce em longo prazo.
O estudo transversal de Jolley et al.12 teve
como participantes 91 médicos, 17 enfermeiros e 12 fisioterapeutas da equipe que
preencheram um questionário sobre mobilização precoce. Os questionários consistiam na avaliação do conhecimento dos
potenciais benefícios da mobilização precoce na UTI, das atitudes em relação ao fornecimento de terapia na UTI e as barreiras
percebidas para a prática da mobilização
precoce, com questões de múltipla escolha,
com opções de resposta: concordo, concordo totalmente, neutro, discordo e discordo
totalmente. O estudo concluiu que a maioria dos médicos são favoráveis à prática da
mobilização precoce, mas em contrapartida
os enfermeiros acham que a mobilização
coloca a equipe em risco de lesões músculo-esqueléticas, causando estresse laboral, e
os fisioterapeutas argumentaram que o reduzido tempo de assistência e a preocupação
com manuseio de dispositivos invasivos são
as barreiras para a prática da mobilização
precoce, demonstrando que se faz necessário ter uma equipe multidisciplinar coesa
e treinada para a ampla implementação da
mobilização precoce nas UTI’s.
Meyer et al.13 apresentaram um estudo randomizado, multicêntrico, com todos os pacientes da UTI adulto cirúrgica, totalizando
200 pacientes, de três hospitais universitários nos Estados Unidos da América, que
foram ventilados por menos de 48 horas,

com expectativa de continuar em ventilação, pelo menos, nas próximas 24 horas no
momento da triagem. Metas diárias para a
mobilização precoce foram traçadas com
um protocolo de intervenção, e em seguida
avaliadas através de questionários e exercícios de mobilização precoce. Este estudo
concluiu que a mobilização precoce realizada com base em algoritmos estabelecidos
previamente tende a maximizar a eficiência
dos recursos profissionais e tecnológicos
já existentes, sem a necessidade de novas
contratações e aquisições, melhorando de
forma segura os resultados clínicos dos pacientes internados na UTI, sem aumentar as
despesas hospitalares.
O estudo piloto de Zomorodi et al.14 analisou 3 pacientes em ventilação mecânica internados em uma unidade de terapia intensiva, desde a data de admissão, através de
um protocolo composto por seis atividades
de mobilização. Os itens avaliados questionavam se desenvolver e implementar um
protocolo de mobilidade precoce é seguro e
viável para pacientes na UTI cirúrgica, se há
uma diminuição do tempo em VM ou internação e os efeitos vitais percebidos. Ao final
do estudo, foi possível concluir a importância do papel multidisciplinar no desenvolvimento de um protocolo de mobilização
precoce. E como não existe um padrão-ouro
para a mobilização do paciente em unidades
de cuidados intensivos, torna-se necessária
a realização de estudos mais abrangentes,
visando determinar se um protocolo de mobilidade precoce aos pacientes internados
em tais unidades é eficaz.
A auditoria de qualidade realizada no estudo
de Leditschke et al.15 monitorou por quatro
semanas 176 pacientes com internações cirúrgicas pós-operatórias em UTI, avaliando
a frequência da mobilização precoce nas
unidades intensivas e os obstáculos encontrados para realizar a mobilização. A avaliação foi feita por meio da capacidade de
mobilização ativa, de transferência ativa,
transferência passiva e também os pacientes
que não foram mobilizados. Dentre os re65
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gistros de mobilização, houve dois eventos
adversos, ambos os episódios de hipotensão. Este estudo concluiu que 54% dos pacientes analisados receberam algum tipo de
mobilização, demonstrando a alta frequência e segurança do método, contrariando a
relutância das equipes de algumas UTIs em
mobilizar os pacientes, apesar do baixo risco e benefícios potenciais. É importante enfatizar que nos pacientes que não receberam
mobilização, esta poderia ter sido possível
com pequenas mudanças, por exemplo, seleção de local para dispositivos de acesso
vascular, horário da realização de procedimentos e melhoria do grau de sedação.
O estudo de Chawla et al.16 aplicou um
questionário através de e-mail com prazo
de entrega de 6 meses para 659 médicos da
Sociedade Indiana de Medicina, avaliando a
visão do médico quanto às práticas de analgesia, delirium, mobilização precoce entre
outros. Analisando os dados apresentados
sobre as práticas de mobilização, 92% opinaram que a mobilização precoce exerce um
importante papel na recuperação do paciente, 85% dos médicos pediam alguma forma
de mobilização com regularidade e apenas
20% acreditam que pacientes internados em
UTI podem ser mobilizados em segurança
enquanto em ventiladores mecânicos e com
monitorização invasiva. Apreensão com o
deslocamento de tubos e linhas foi o principal fator limitante para a não mobilização
de pacientes internados em UTI, correspondendo a 22% das respostas. Quando perguntado sobre a possível razão para a não mobilização, apenas 569 médicos responderam à
pergunta. 33,7% informaram que a mobilização na UTI não é aplicável e não é viável
devido a questões de pessoal (não disponibilidade de pessoal treinado), 13,7% acham
que eles não poderiam mobilizar pacientes
críticos com equipamento suspensório (ventiladores, linhas, etc.) e 7,8% têm medo de
complicações que podem ocorrer como resultado da mobilização.
Em seu estudo, Harris et al.17 tiveram
como participantes os profissionais de

uma equipe multidisciplinar. A intervenção foi feita através de reuniões de orientação e respostas a questionários sobre as
dificuldades de mobilizar precocemente
o paciente. Também foi feita uma análise
dos prontuários de 21 pacientes que permaneceram na unidade de terapia intensiva médica-cirúrgica ou cardíaca por mais
de três dias, entre abril de 2011 a abril de
2012 e maio de 2012 a maio de 2013, totalizando 364 e 542 avaliações fisioterapêuticas, respectivamente. Foram avaliadas as barreiras da mobilização precoce,
o protocolo utilizado para a mobilização e
a visão da equipe sobre o assunto. Diante
da análise dos dados, este estudo conclui
que a prática da mobilização precoce em
UTI é possível, mas para que ela aconteça
com segurança é necessário que os fisioterapeutas planejem as sessões baseados
nas restrições de cada paciente, por exemplo, uso de ventilação mecânica e diálise
contínua. Também foi possível concluir
que a maioria dos pacientes foi capaz de
participar de pelo menos algumas sessões,
com mudanças posturais, deambulando
pequenas distâncias, transferindo-se da
cama para a cadeira, o que faz com que
os pacientes progridam favoravelmente e
tolerem as atividades propostas.
Perme et al.18 realizaram um estudo observacional durante oito semanas em 35 pacientes da UTI Cardiovascular, maiores de
dezoito anos, que preencheram os critérios
para iniciar a fisioterapia, verificando a concordância, viabilidade e utilização clínica
da Escala Perme de Mobilização em UTI.
Este estudo conclui que a escala apresentada é uma ferramenta desenvolvida para
medir a situação de mobilidade do paciente começando com a capacidade de seguir
comandos e culminando com a distância
percorrida em dois minutos, e com base nos
dados preliminares, sugere que ela pode ser
considerada uma ferramenta válida, confiável, com utilização clínica aceitável, já que
é utilizada como um algoritmo para progressão das atividades do paciente ao invés
de medir seu estado de mobilidade.
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A avaliação clinica realizada no estudo de
Hodgson et al.19 ponderou a influência da
mobilização precoce na redução do tempo
em que o paciente recebia a ventilação mecânica, através das técnicas aplicadas no paciente durante a internação em unidade de
terapia intensiva. Ao analisar três diferentes
ensaios randomizados, foi possível estabelecer a incidência de novas tecnologias
na mobilização precoce dos pacientes, tais
como: uso de cicloergômetro, estimulação
muscular elétrica transcutânea, vídeo terapias e ajudas tecnológicas feitas sob medida
para o paciente. Mesmo diante de inúmeras
tecnologias como aliada da prática da mobilização precoce ainda existem algumas barreiras em sua implementação, por exemplo,
equipe inadequada de administrar a terapia
física, falta de equipamentos, preocupação
com a segurança do paciente e estabilidade
fisiológica, sedação e ventilação mecânica,
presença de cateteres e sondas e escassez
de dados sobre avaliação de eficácia clínica
e econômica para convencer os médicos a
aplicar o método.
DISCUSSÃO
Pacientes criticamente enfermos, permanecem frequentemente, em repouso no leito
por vários dias ou semanas, podendo vir a
sofrer complicações, tais como atrofia e fraqueza muscular e esquelética, dentre outras
consequências orgânicas associadas à imobilidade. A fraqueza muscular é cada vez
mais reconhecida em pacientes admitidos
em uma UTI. Que sobrevivem à fase aguda de uma doença crítica. Segundo estudos
realizados, ela ocorre em 25% a 60% dos
pacientes que recuperam a consciência depois de uma semana de ventilação mecânica, tendo, muitas vezes, repercussões por
meses ou anos após a alta hospitalar, com
impacto na realização das atividades de vida
diária, na qualidade de vida e reintegração
do paciente à sociedade8.
Embora a mobilização precoce pareça intuitivamente útil e fisiologicamente lógica,

ela pode, ser de fato, uma terapia complexa e de grande intensidade de enforco, o
que é ainda mais desafiador pela presença
de algumas barreiras que impedem sua utilização cada vez mais constante19. Mesmo
diante de algumas barreiras, muitos estudos
têm se direcionado para argumentar que a
mobilização precoce pode reduzir os efeitos
deletérios do repouso prolongado no leito8.
Com base nisso, o presente estudo se propôs
a verificar a influência da mobilização precoce no paciente adulto crítico. Diante da
busca, foram encontrados diversos estudos
que abordaram a relevância da mobilização,
sob diferentes pontos de vista.
Hodgson C et al.2, em seu estudo de coorte,
verificaram que 84% dos pacientes em ventilação mecânica receberam mobilização
precoce, sendo que a prática da mobilização
foi associada ao aumento da força muscular
no momento da alta da UTI, influenciando
positivamente a alta do paciente para casa e
a sobrevida 90 dias pós alta. Esses resultados corroboram os estudos de Jolley SE et
al.12 e Chawla et al. [16], que identificaram
que a equipe está bem informada sobre os
benefícios potenciais da mobilização, incluindo a redução do tempo em ventilação
mecânica e a manutenção da força muscular. Ambos os estudos concordam que a mobilização é uma técnica segura e viável para
a recuperação do paciente.
Mesmo diante dos benefícios da mobilização precoce, esta pesquisa demonstrou que
ainda é possível encontrar dificuldades para
a prática, tais como, apreensões relacionadas à falta de pessoal, deslocamento de tubos e cateteres, a segurança do paciente, o
grau de sedação, o tempo disponível.
As dificuldades encontradas no estudo de
Harris CL et al.17, foram semelhantes às
encontradas nesta pesquisa, entretanto um
resultado importante foi em relação à capacidade de participação do paciente critico
mobilizado em participar de algumas sessões sentado à beira do leito ou em pé ao
lado do leito; uma proporção surpreendente
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também foi capaz de transferir-se para uma
cadeira ou deambular durante algumas sessões. Tal fato constata que se for dado tempo para o paciente se adaptar as mudanças,
ele pode tolerar mais atividades, acelerando
o processo de recuperação.
Segundo o estudo de Perme C et al.18, a situação da mobilidade do paciente pode ser
avaliada através da ferramenta de avaliação
Score Perme UTI Mobility, que consiste em
uma ferramenta quantitativa que descreve a
capacidade de mobilização do paciente, selecionando o nível de atividade ideal, fornecendo uma avaliação confiável da situação
de mobilidade do paciente na UTI. No entanto, para que o paciente atinja níveis máximos
de mobilidade, Meyer MJ et al.13 citam que
é preciso estabelecer metas de evolução do
paciente com os recursos humanos e materiais já disponíveis na instituição, garantindo
segurança e funcionalidade ao paciente, com
base em três características fundamentais:
(1) simplicidade, (2) foco da equipe clínica
e (3) utilização dos recursos já disponíveis.
Zomorodi M et al.14 realizaram um estudo piloto com três pacientes e verificaram que eles
conseguiram deambular de forma satisfatória
usando a traqueostomia ou ventilador mecânico portátil, mantendo sinais vitais estáveis
imediatamente após 15 minutos de atividade,
demonstrando a segurança da mobilização
precoce, destacando que na análise final destes pacientes tempo de ventilação mecânica e
estadia na UTI foram reduzidos.
Leditschke AI et al.15 verificaram, em seu
estudo, a mobilização como uma prática segura, pois houve apenas dois eventos adversos durante a mobilização precoce, em
que foi necessário retornar com o paciente
para o leito, ambos os episódios envolvidos
com hipotensão, ponderando que os pacientes com grande instabilidade respiratória foi
fator limitante para mobilização.
Apesar de não ser um fato totalmente claro,
Morris PE et al.10 constataram que os pacientes que receberam mobilização precoce
tinham menos readmissões hospitalares ou

morte, tal fato por estar associado com a diminuição do tempo de permanência hospitalar, reduzindo assim potencial exposição a
danos e debilitação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto na literatura, a mobilização precoce mostra-se uma técnica segura e
viável, que pode reduzir o tempo de internação, de ventilação mecânica, e a fraqueza muscular gerada na UTI. Apesar de os
profissionais envolvidos na pesquisa saberem de alguns benefícios e considerarem a
mobilização precoce segura, relatam, principalmente, a falta de profissionais e o receio de desconectar tubos e cateteres como
principais limitações.
Dessa forma, faz-se necessária a busca de
novos estudos e treinamento da equipe de
UTI para mobilizar seguramente, e de forma
eficaz, o paciente crítico trazendo, assim, os
benefícios dessa técnica desenvolvida pelo
fisioterapeuta.
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