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APRESENTAÇÃO 
 

Esta obra propõe discutir a temática “Olhar 
interdisciplinar multiprofissional sobre o paciente com 
alterações respiratórias”. Este livro é o resultado das 
submissões aprovadas regidas pelo edital 003/2020, publicado 
em 13 de outubro de 2020 pela Editora Sena Aires. O Colégio 
e Faculdade Sena Aires acredita e incentiva as   publicações 
dos corpos docente e discente como estratégia de tornar 
público todas as obras que produzimos. Há os periódicos da 
instituição, bem como a Editora Sena Aires. Em especial, a 
Editora Sena Aires atua com publicações de livros digitais (e-
books) e livros físicos (impressos). É um espaço aberto aos 
acadêmicos e docentes da instituição para publicações 
oriundas dos projetos desenvolvidos nesta faculdade. Atua, 
ainda, com publicações fora da instituição, relacionadas às 
temáticas da organização juntamente com os cursos que são 
ofertados. A obra possui a coordenação dos professores: André 
Vinícius Bastos Coutinho, Carla Chiste Tomazoli Santos e 
Jonas Rodrigo Gonçalves. A metodologia escolhida para este 
livro foi a revisão de literatura.   

A Editora Sena Aires busca seguir todos os critérios da 
Qualis Livros (Capes). Nesse  sentido, todos os capítulos 
submetidos precisaram atender às seguintes requisitos: no  
máximo 3 (três) autores(as), sendo pelo menos um(a) dos(as) 
autores(as) mestre(a) ou  doutor(a); caso o capítulo fosse 
construído por docentes e discentes, sugeriu-se 1  professor(a) 
e 2 alunos(as); puderam submeter docentes e discentes da 
Facesa, bem  como intelectuais externos à instituição; fonte 
Arial, tamanho 10, espaçamento simples  entre linhas, sistema 
autor-data (ABNT), tudo justificado, exceto o subcapítulo das  
referências (alinhado à esquerda); mínimo de 20 páginas em 
tamanho A5; todos os  capítulos foram revisados 
linguisticamente por profissional formado(a) em Letras; todos  
os capítulos foram diagramados pelo colaborador externo Prof. 
Esp. Danilo da Costa;  todos(as) os(as) autores(as) colocaram 
o seu link do currículo Lattes; todos(as) os(as)  autores(as) 
colocaram o seu link do Orcid; todos(as) os(as) autores(as) 
colocaram o seu  endereço de correio eletrônico (e-mail); o 



 

 

prazo final para submissão dos capítulos foi  16/04/2021 para 
o e-mail editora@senaaires.com.br; os capítulos foram 
avaliados e revisados  pelo editor e por pareceristas com 
formação igual ou superior à maior titulação dentre os(as)  
autores(as), na mesma área de formação; os capítulos 
aprovados ou reprovados pelo  editor e por pelo menos dois 
pareceristas foram informados aos(às) autores(as);  estrutura 
obrigatória de cada capítulo: título, resumo e palavras-chave 
em português,  inglês e espanhol, introdução, desenvolvimento, 
considerações finais, referências; caso  os(as) autores(as) 
quisessem subdividir o desenvolvimento de capítulo em 
subcapítulos,  observaram o mínimo de 5 (cinco) páginas por 
subcapítulo do desenvolvimento; foi  disponibilizada para o 
escritores uma  sugestão de modelo de construção dos 
capítulos em Word; foi  disponibilizado artigo que orienta como 
fazer trabalho de revisão de literatura. O livro conta com 32 
capítulos, que apresentam uma rica discussão sobre os temas 
que foram abordados nesta obra.   

O primeiro capítulo se intitula “Terapia aquática para o 
tratamento de disfunções respiratórias em pacientes 
portadores de AME (Atrofia muscular Espinhal)”. É de autoria 
de: André Coutinho, Alcione Felix de Oliveira e Joseane 
Nascimento Brandão. O tema deste capítulo é Terapia aquática 
para o tratamento da AME, que se trata de uma doença 
neurodegenerativa e hereditária, compromete o corpo do 
neurônio motor na parte anterior da medula espinhal, afetando 
os músculos respiratórios, bulbares e paravertebrais. Existem 
quatro tipos da doença e o tratamento fisioterapêutico devem 
ser analisados conforme cada tipo, pois para cada tipo existe 
uma conduta e objetivos visando sempre à melhora 
respiratória, pois os exercícios são indispensáveis para AME 
desde que sejam efetuados com cautela para não acelerar a 
fadiga dos músculos respiratórios. 

O segundo capítulo se intitula “Os Benefícios da 
Fisioterapia no Tratamento de Crianças Asmáticas”. É de 
autoria de: Carla Chistie Tomazoli Santos e Mylena da Silva 
Coelho e Ana Paula Nonato da Silva. Nos dias atuais há um 
aumento na incidência de doenças respiratórias, que geram 
internações principalmente da população infantil, sendo os 



 

 

mais frequentes. A fisioterapia tem como objetivo ajudar as 
crianças que se encontram internadas não só no tratamento, 
como também reintegrá-las em suas rotinas no ambiente 
hospitalar junto à equipe. A fisioterapia é bastante aceita pela 
criança, quando o tratamento é feito de forma lúdica, tanto com 
atendimento em ambiente hospitalar como em clínicas, pois os 
exercícios de forma lúdica acabam se tornando mais 
prazerosos, trazendo assim um benefício maior ao tratamento. 
Quando a criança começa a ter confiança na equipe e na 
fisioterapia, há uma grande diminuição de medo e de 
abandono, consequentemente diminuindo sua ansiedade. Às 
vezes a criança ou mesmo adulto que se encontra em 
ambientes hospitalares acaba se sentindo só, e 
consequentemente se insola, dificultando o tratamento. Sendo 
assim tanto a equipe hospitalar como família devem observar o 
comportamento da criança, tendo um olhar biopsicossocial, 
para assim melhorar sua qualidade de vida. Objetivo: verificar 
o que consta na literatura a respeito dos benefícios da 
fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas. Método: O 
presente estudo é uma revisão literária sobre os benefícios da 
fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas, nas bases de 
dados eletrônicos e Google Scholar. Conclusão: Foi possível 
sugerir algumas técnicas coadjuvantes para a realização da 
fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas. 

O terceiro capítulo se intitula “Abordagem 
Fisioterapêutica na Displasia Bronco Pulmonar em Pacientes 
Prematuros Extremos Após a Alta Hospitalar”. É de autoria de: 
Amanda Cabral dos Santos, Plínio Cesar Gomes da Costa e 
Rapahel Cavalcante Machado. A prematuridade tem sido 
considerada um problema de saúde pública já que é 
responsável por índices de mortalidade e morbidade no Brasil. 
O nascimento de um bebê prematuro tem consequências que 
vão além de sequelas orgânicas, podendo afetar instâncias 
psicológicas, familiares e sociais, envolvendo as esferas da 
Economia, da Saúde, da Educação e da Cidadania. Assim, as 
intervenções adequadas aos recém-nascidos pré-tremo tem 
sido um grande desafio para a equipe multidisciplinar que se 
encarrega dos seus cuidados primários. O tema abordado 
nesse capítulo é “Abordagem fisioterapêutica na displasia 



 

 

bronco pulmonar em pacientes prematuros extremos após a 
alta hospitalar”. Os estudos aqui retratados buscam responder 
o seguinte problema “Qual a abordagem fisioterapêutica 
utilizada para o tratamento da displasia bronco pulmonar após 
a alta hospitalar?”. Mesmo que a displasia bronco pulmonar 
pode estar corrigida em alguns meses, ela pode deixar 
sequelas após o período de internação na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal que exigirão cuidados, acompanhamento e 
tratamento, incluindo fisioterapia respiratória. O objetivo geral 
desse capítulo é destacar da literatura artigos científicos que 
relatem o trabalho da fisioterapia respiratória em pacientes 
prematuros com displasia bronco pulmonar após a alta 
hospitalar. Os objetivos específicos são: conceituar displasia 
bronco pulmonar, seu tratamento e as principais repercussões; 
evidenciar as abordagens fisioterapêuticas utilizadas no 
tratamento de pacientes prematuros com displasia bronco 
pulmonar após o período de internação. Esse estudo se 
justifica pelo aumento considerável de atendimento 
fisioterapêutico de crianças prematuras. A maioria delas 
apresenta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 
necessitando de intervenção psicomotora que possa melhorar 
as condições de tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção 
corporal e motricidade. Na prática observa-se que os bebês 
prematuros extremos, além do atraso nos aspectos 
psicomotores apresentam também um comprometimento do 
sistema respiratório apresentando, ao longo do atendimento, 
episódios de cianose, sibilos, taquipneia e dispneia. É 
importante compreender a prematuridade e seus impactos no 
desenvolvimento infantil por meio de pesquisas científicas para 
melhor orientar profissionais e familiares. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa teórica com duração de três meses. 

O quarto capítulo se intitula “Cuidados Paliativos na 
Unidade de Terapia Intensiva: Um Olhar Biopsicossocial.”. É de 
autoria de Carla Chistie Tomazoli Santos, Ana Paula Nonato da 
Silva e Fabiana da Silva Almeida. Duas décadas atrás, a 
expectativa de vida era bem menor que nos dias de hoje. O 
avanço da saúde, as vacinas e o saneamento básico veem 
prolongando o tempo de vida e os cuidados paliativos têm sido 
determinantes nesse processo. Quando se envelhece, ou até 



 

 

antes da velhice, é comum surgirem algumas dependências e 
a descoberta de uma doença grave ou incurável. A doença é 
acompanhada pelo sofrimento gerado assim que o diagnóstico 
referente à saúde é conhecido. A medicina tem limite no 
tratamento da patologia e, pensando nisso, os cuidados 
paliativos foram integrados a fim de cuidar do paciente, lhe 
trazer conforto e tranquilidade até o último momento de vida, 
com o uso de alguns métodos de convivência e uma boa 
comunicação entre a equipe e os familiares. Objetivo: verificar 
o que consta na literatura a respeito dos Cuidados paliativos na 
unidade de terapia intensiva: um olhar biopsicossocial. Método: 
o presente estudo é uma revisão literária sobre os benefícios 
dos Cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva: um 
olhar biopsicossocial nas bases de dados eletrônicos Scielo e 
Google Scholar. Conclusão: foi possível sugerir algumas 
técnicas coadjuvantes para a realização dos Cuidados 
paliativos na unidade de terapia intensiva: um olhar 
biopsicossocia. 

O quinto capítulo se intitula “Fisioterapia Respiratória 
em Pacientes pós-covid”. É de autoria de: André Vinícius 
Bastos Coutinho, Brenda Ramos da Silva e Rebeca Marques 
Pinho Silva. O tema deste capítulo é sobre a importância da 
fisioterapia respiratória em paciente pós-covid. Atualmente o 
cenário mundial está vivendo a pandemia da Covid-19. 
Investigou-se o seguinte problema: qual a importância da 
fisioterapia em paciente pós-covid? Cogita-se a seguinte 
hipótese: considerada uma profissão que atua na linha de 
frente no combate ao vírus, a fisioterapia realiza um importante 
papel na avaliação, tratamento e recuperação desses 
pacientes. O objetivo geral deste trabalho é: analisar como o 
profissional da área de fisioterapia respiratória trabalha no 
tratamento de paciente pós-covid. Os objetivos específicos 
são: “descrever quais as principais complicações causadas 
pelo vírus”, “definir como o fisioterapeuta atua nesses casos “e 
“identificar as principais técnicas e tratamentos realizados”. 
Esse trabalho é importante para o profissional de fisioterapia e 
para a sociedade, pois além de agregar conhecimento também 
contém informações relevantes. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de um mês. 



 

 

O sexto capítulo se intitula "Humanização no Ambiente 
de Terapia Intensiva”. É de autoria de:Luana Roberta Aguiar 
Dadamos, Edna Aparecida da Silva Couto e Andre Vinícius 
Bastos Coutinho. Os profissionais envolvidos com pacientes 
em processo de saúde e doença em unidades de terapia 
intensiva, buscam por ferramentas que auxiliem na complexa 
rotina diária. A política da Humanização que inclui a empatia, o 
respeito e a valorização como “norte” no processo de melhorar 
as práticas de cuidados com o paciente, sua família e entre a 
própria equipe, com ética e diálogo, vem se destacando com 
benefícios para todos. Este capítulo desta a importância do 
bom desenvolvimento das ações humanizadas no ambiente 
das unidades de terapia intensiva, objetivando a promoção 
desta modalidade. Foi realizado um estudado bibliográfico 
sobre o trabalho de vários autores acerca da importância da 
humanização na construção do relacionamento entres os 
indivíduos envolvidos no processo de tratamento do paciente 
crítico. 

O sétimo capítulo se intitula "Utilização da 
Oxigenoterapia em Pacientes com Doenças Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC)”. É de autoria de: André Vinícius 
Bastos Coutinho, Andressa Rabelo Lopes e Cleidimar Almeida 
Lima Alves. O tema deste capítulo é Utilização da 
Oxigenoterapia em Pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC). Investigou-se o seguinte 
problema: “Como a oxigenoterapia pode melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes com DPOC?”. Cogitou-se a seguinte 
hipótese “a dificuldade para se ter acesso aos sistemas 
portáteis de oxigenoterapia”. O objetivo geral é “avaliar o 
quanto a oxigenoterapia poderá contribuir na qualidade de vida 
dos pacientes com DPOC”. Os objetivos específicos são: 
“analisar o impacto ao aderir a oxigenoterapia em pacientes 
com DPOC”; “discutir a respeito das contribuições e melhorias 
que a oxigenoterapia poderá trazer”; e “analisar o que pode ser 
feito para melhorar a qualidade de vida do paciente com DPOC, 
por meio da oxigenoterapia”. Este trabalho é importante para 
um profissional de saúde por haver uma necessidade de se 
obter auxílio na execução dos procedimentos e assim poder 
torná-lo capacitado para atuar junto aos demais profissionais 



 

 

da área com segurança e confiança. Para a ciência, é 
importante apresentar o quanto a oxigenoterapia pode 
melhorar e modificar a vida do paciente; agrega à sociedade a 
oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa teórica, com duração de dois meses. A 
utilização da oxigenoterapia em pacientes com DPOC, são 
recursos que precisam ser de imediato para que ocorra uma 
alteração no padrão respiratório do paciente. Dependendo dos 
sintomas e do estágio da doença em que o paciente se 
encontra, o Ministério da Saúde recomenda o uso do oxigênio, 
tanto em regime ambulatorial quanto no agravamento da 
doença. Para manter a pressão e a saturação em níveis 
adequados, os profissionais de saúde utilizam alguns critérios 
para estabelecer o tempo, a dosagem e as situações em que 
devem utilizar o oxigênio. 

O oitavo capítulo se intitula "Atuação da Fisioterapia na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).” É de autoria de: André 
Vinícius Bastos Coutinho, Jackline Doudement de Albuquerque 
Cunha e Cleidimar Almeida Lima Alves.O tema deste capítulo 
é Atuação da Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Investigou-se o seguinte problema: “as técnicas 
utilizadas pela fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) podem melhorar o quadro clínico dos pacientes?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese “a fisioterapia tem capacidade 
de acelerar a alta do paciente submetido a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) terapia”. O objetivo geral é “delinear a 
importância da fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)”. Os objetivos específicos são: “investigar a atuação da 
fisioterapia no âmbito da UTI”; “mostrar o papel da fisioterapia 
na equipe multidisciplinar dentro de uma UTI”; e “analisar as 
técnicas utilizadas pela fisioterapia na UTI”. Este trabalho é 
importante para um profissional de saúde por promover a 
evolução dos pacientes na manutenção de suas funções vitais 
e na prevenção de possíveis agravos; para a ciência é 
importante mostrar o quanto a fisioterapia vem evoluindo com 
suas tecnologias ao lidar com pacientes críticos; agrega à 
sociedade a oportunidade de se obter melhores condições do 
paciente para que esse tenha uma ressocialização e uma 
reintegração funcional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 



 

 

teórica, com duração de dois meses. O papel da fisioterapia é 
fundamental para o atendimento de pacientes que necessitam 
da ventilação mecânica na Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), a atuação do fisioterapeuta ocorre desde o preparo antes 
da admissão do paciente, passando pelos ajustes quando 
necessários e finalizando com o acompanha.  

O nono capítulo se intitula “A Importância da 
Fisioterapia Respiratória em Pacientes Com Alterações 
Cerebelares”. É de autoria de: Amanda Bentes Simões, Iéri 
Barros Luna e Maria Fernanda Rocha Proença. Síndromes 
cerebelares nem sempre são acompanhadas por problemas 
respiratórios, porém estudos demonstram que o cerebelo 
apresenta conexão com a manutenção do ritmo ventilatório. 
Assim, a Fisioterapia Respiratória pode ser de grande valor no 
tratamento de pacientes com alterações cerebelares.  
        O décimo capítulo se intitula "Alterações Respiratórias na 
Doença de Parkinson”. É de autoria de: Maria Fernanda Rocha 
Proença, Daniella Silva Gomes Della Líbera e Victor Esaki 
Araújo. Neste capítulo será abordada a Doença de Parkinson, 
que ocorre por meio de lesões no Sistema Nervoso Central e 
repercute no corpo inteiro com disfunções e alterações que 
aparecem no decorrer dos anos. A patologia acomete 
principalmente os idosos pela falta de dopamina, um 
neurotransmissor essencial para passar informação de uma 
célula para outra. A ausência dela pode acarretar: tremores, 
alterações posturais, rigidez da musculatura, dentre outras. Por 
meio de estudos conseguimos discorrer sobre a patologia, 
como sua etiologia é multifatorial e de que formas gera 
alterações e complicações respiratórias que prejudicam os 
pacientes. A fisioterapia é fundamental nesse quadro, pois 
proporciona qualidade de vida aos portadores da doença. 

O décimo primeiro capítulo se intitula "Posição Prona 
em Pacientes com Alterações Respiratórias”. É de autoria 
de:André Vinícius Bastos Coutinho, Nandara Rodrigues 
Cardoso e Paulo Sueedson Martins Goveia.A iniciativa desse 
livro tem como objetivo a estimulação de seus autores em 
relação ao atendimento prestado a pacientes com alterações 
respiratórias. Desde 2019, o mundo sofreu um grande impacto 
na saúde. Com a chega da Covid-19, os profissionais de saúde 



 

 

passaram a ter contato direto e indireto com pacientes com 
insuficiência respiratória, e esse convívio diário trouxe a todos 
inúmeras experiências e conhecimento. O objetivo desse livro 
é poder reunir diversas técnicas, estudos e experiências dos 
profissionais envolvidos, para poder passar adiante e 
compartilhar com todos os interessados na área hospitalar. 

O décimo segundo capítulo se intitula " Abordagens 
Fisioterapêuticas na Reabilitação Pulmonar de Pacientes 
Portadores de DPOC''. É de autoria de:André Vinícius Bastos 
Coutinho, Glauciely Mendes Aquino e Maria Ilneide Pereira da 
Silva. O tema deste capítulo é “Abordagens fisioterapêuticas na 
reabilitação pulmonar de pacientes com DPOC”. O seguinte 
problema foi investigado: “Existe tratamento que minimize os 
impactos progressivos da DPOC?”. Foi considerada a seguinte 
hipótese: “a reabilitação pulmonar beneficia a recuperação e 
limita a sua progressão”. O objetivo geral é “destacar os 
recursos que auxiliam os pacientes com DPOC”. Os objetivos 
específicos são: “relatar as técnicas para esse fim”; “destacar 
os eventos que a patologia desencadeia”; “diferenciar a 
atividade fisioterapêutica”. Esse trabalho é importante para o 
profissional de saúde porque indica como a patologia favorece 
a incapacidade do paciente afetado, compreende os pontos 
cruciais a serem desenvolvidos com o paciente; para a ciência, 
destaca como a fisioterapia trata o impacto fisiológico e social 
da doença; para a sociedade, explica a relevância da sua 
prevenção. Trata-se de uma pesquisa teórica qualitativa com 
duração de dois meses. 

O décimo terceiro capítulo se intitula "Intervenções de 
Fisioterapia em pacientes com COVID-19. É de autoria de 
André Vinícius Bastos Coutinho, Débora de Sousa Santos e 
Victória Luana Braga Veloso. O tema deste capítulo é 
intervenções de Fisioterapia em pacientes com COVID-19. 
Tendo como objetivo analisar de que maneira a Fisioterapia 
pode atuar e ser benéfica para pacientes infectados pelo 
coronavírus. Este trabalho é importante para disseminação de 
informações sobre a importância do papel e das condutas do 
fisioterapeuta em pessoas com esta doença e após a alta 
hospitalar. Trata-se de uma pesquisa teórica e bibliográfica, 



 

 

fundamentada com artigos selecionados das bases de dados 
PubMed, Scielo e Google Scholar. 

O décimo quarto capítulo se intitula” Técnicas de 
Fisioterapia de Fisioterapia Respiratória na Fibrose Cística”. É 
de autoria de: Carla Chistie Tomazoli Santos, Maiara Xavier 
dos Santos e Cristina Camargo de Sousa. A fibrose cística 
(FC), também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença 
crônica que compromete vários órgãos e sistemas, dentre eles 
o respiratório, com produção de muco espesso e pegajoso, 
constituindo-se em possível foco para infecção e inflamação.E 
uma maneira de se intervir nesses problemas nas vias aéreas 
é através da fisioterapia respiratória que há muito tempo tem 
desempenhado um importante papel para ajudar na eliminação 
de secreções dessas vias e, em geral, se inicia logo após o 
diagnóstico de fibrose cística. A fisioterapia respiratória 
clássica se baseia em técnicas nas quais é necessária a 
intervenção de um profissional e inclui drenagem postural, 
percussão, vibração e mobilização torácica. Recomenda-se 
que a desobstrução das vias aéreas dos pacientes seja feita 
com regularidade. Após o diagnóstico do fibrocístico, 
rapidamente deve-se instituir um protocolo de tratamento com 
a fisioterapia respiratória, elaborado de acordo com as 
características e necessidades de cada paciente, visando 
monitorar a evolução da doença e proporcionar o melhor 
tratamento, adaptando-o à realidade e necessidade do 
paciente.  

O décimo quinto capítulo se intitula” O Papel da 
Fisioterapia Respiratória em Criança e Adolescentes com 
Fibrose cística”. É de autoria de Carla Chistie Tomazoli Santos, 
Maiara Xavier dos Santos e Mylena da Silva Coelho. Nos 
últimos 70 anos, a fibrose cística emergiu da obscuridade para 
o reconhecimento como a mais importante doença hereditária, 
potencialmente letal, incidente na raça branca. Embora seja 
uma doença genética, na qual o defeito básico acomete células 
de vários órgãos, nem todos os indivíduos expressam 
respostas clínicas na mesma intensidade. Os conhecimentos 
em relação à Fibrose Cística têm evoluído e contribuído para 
progressos no diagnóstico, acompanhamento e tratamento 
desta doença. A fisioterapia respiratória é uma das 



 

 

modalidades de tratamento para o paciente e deve ser 
iniciados logo após o diagnóstico. A fisioterapia respiratória 
emprega técnicas manuais, posturas de drenagem, controle da 
respiração e da tosse, e aparelhos específicos no tratamento. 
Objetivo: Verificar o que consta na literatura a respeito do papel 
da fisioterapia respiratória em crianças e adolescente com 
fibrose cística. Método: O presente estudo consistiu em uma 
revisão de literatura sobre o papel da fisioterapia respiratória 
em crianças e adolescente com fibrose cística, na base de 
dados eletrônicos Scielo e Google Scholar. Conclusão: Foi 
possível verificar que a fisioterapia respiratória em pacientes 
com fibrose cística é de suma importância para melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes. 

O décimo sexto capítulo se intitula” A Atenção 
Farmacêutica Diante de Patologias Respiratórias :Uma revisão 
literária”. É Autoria de André Vinícius Bastos Coutinho, Cecilia 
Paula da Cruz Magalhães e Roney Cardoso Dourado.O tema 
deste capítulo é “A atuação farmacêutica diante de patologias 
respiratórias: uma revisão de literatura”. Investigouse o 
problema: “Há escopo farmacológico no cenário pandêmico?”. 
Cogitou-se a hipótese de que: “as intervenções farmacêuticas 
são benéficas na prevenção e terapêutica de pacientes 
acometidos por transtornos respiratórios”. O objetivo geral é: 
“identificar a atuação farmacêutica”. Os objetivos específicos 
são: “reforçar a relevância da profissão diante do quadro atual 
de afecções”; “disseminar o exercício profissional 
farmacêutico”; “promover a valia de se fazer uso seguro de 
medicamentos”. Este trabalho é importante para o profissional 
da saúde pela promoção da eficiência farmacológica; para a 
ciência, frisa os benefícios advindos da boa prática; para a 
sociedade, dá meios de reduzir a morbimortalidade e os 
dispêndios com as doenças respiratórias. Trata-se de pesquisa 
qualitativa teórica por dois meses.  

  O décimo sétimo capítulo se intitula"Benefícios da 
Mobilização Articular em Pacientes na UTI – Revisão 
Integrativa da Literatura.É de autoria de : André Vinícius Bastos 
Coutinho, Fernanda Carolina Fernandes Oliveira e Welthon 
Ferreira Bezerra. O tema deste capítulo é Benefícios da 
Mobilização Articular em Pacientes na UTI. O objetivo geral é 



 

 

“explanar sobre os benefícios da mobilização articular e sua 
importância na reabilitação de pacientes na UTI”. Os objetivos 
específicos são: “agregar conhecimento aos leitores sobre a 
mobilização articular”; “conscientizar os leitores sobre a 
importância desse método em pacientes na UTI”; “revelar os 
objetivos que devem ser alcançados com a mobilização 
articular”. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da 
literatura, qualitativa teórica com duração de dois meses. 

O décimo oitavo capítulo se intitula”Recursos 
Fisioterapêuticos Para Avaliação e Tratamento Ambulatorial 
Das Disfunções Respiratórias Em Pacientes com Síndrome 
Pós COVID 19. É  de altoria de: Amanda Cabral dos Santos, 
Jovana Rodrigues da Silva e Luiz Gustavo Ferreira Carvalho.O 
tema deste capítulo é “recursos fisioterapêuticos para 
avaliação e tratamento ambulatorial das disfunções 
respiratórias em pacientes com Síndrome pós covid 19”. 
Investigou-se o seguinte problema: “quais os recursos 
fisioterapêuticos utilizados para avaliação e tratamento 
ambulatorial das disfunções respiratórias em pacientes com 
Síndrome pós covid 19?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “a 
avaliação é baseada em parâmetros tais como a frequência 
respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial e o 
tratamento deve ser baseado em exercícios respiratórios de 
reexpansão pulmonar e exercícios aeróbicos”. O objetivo geral 
é “conhecer os principais recursos fisioterapêuticos aplicados 
no tratamento das disfunções respiratórias em pacientes com 
síndrome pós covid 19”. Os objetivos específicos são: “definir a 
síndrome pós covid 19”; “explicar as disfunções respiratórias” e 
“relacionar as disfunções respiratórias aos principais recursos 
fisioterapêuticos aplicados no tratamento de pacientes com 
síndrome pós covid 19”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde devido a incidência de pacientes com 
Síndrome pós covid 19 no atendimento fisioterapêutico para 
reabilitação das funções cardiorrespiratórias; para a ciência, é 
relevante pela síndrome pós covid 19 ser um diagnóstico novo 
que demandará estudos e evidências quanto à avaliação e 
tratamento; agrega à sociedade pelo fato de milhões de 
pessoas estarem sendo acometidas pela síndrome pós covid 
19, buscando reabilitação para as sequelas deixadas pela 



 

 

infecção do corona vírus. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de três meses. 

O decimo nono capitulo se intitula ”Fisioterapia 
Respiratoria em Pacientes com Doenças Obstrutiva Cronica 
(DPOC)”.É de autoria de: André Vinícius Bastos Coutinho, 
Aline Aparecida Pinto e Patrícia Domícia Barbosa Ferreira 
Campos. O tema deste capítulo é Fisioterapia Respiratória em 
Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
Investigou-se o seguinte problema: “Os efeitos da fisioterapia 
respiratória são benéficos e capazes de melhorar a qualidade 
de vida do paciente com DPOC?”. Cogitou-se a seguinte 
hipótese “a fisioterapia respiratória tem capacidade de 
melhorar a qualidade de vida de pacientes com DPOC”. O 
objetivo geral é “analisar os principais benefícios da fisioterapia 
respiratória em pacientes com DPOC”. Os objetivos específicos 
são: “investigar os problemas que a DPOC causa no paciente”; 
“analisar a metodologia que a fisioterapia respiratória dispões 
ao paciente com DPOC”; “compreender os efeitos que a 
fisioterapia respiratória proporciona ao paciente”. A importância 
deste trabalho para um profissional de saúde está na 
necessidade em obter conhecimentos referente à fisioterapia 
respiratória em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica; para a ciência, é relevante por apresentar melhorias 
na qualidade de vida do paciente; agrega à sociedade pelo fato 
de sempre poder obter conhecimentos a respeito da fisioterapia 
respiratória. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses. A Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica é um problema respiratório que pode ser tratado e não 
é transmissível. Trata-se de uma obstrução crônica do fluxo 
aéreo, em que frequentemente é sucessiva e está vinculada a 
uma inflamação anormal dos pulmões devido a inalação de 
partículas ou gases tóxicos, que podem ser causados pelo 
tabagismo. Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), 
ela é considerada uma das importantes causas de mortalidade 
no mundo. Por essa razão, por meio da Fisioterapia é possível 
proporcionar a independência, a qualidade de vida e 
principalmente a melhoria na saúde do paciente. 

O vigésimo capítulo se intitula “Alterações 
Respiratórias na Síndrome de Guillain Barré”. É de Autoria de: 



 

 

Maria Fernanda Rocha Proença, Júlia Lucena de Sá e Katiane 
Caroline Vargas Moura. A Síndrome de Guillain Barré (SGB) é 
uma doença de caráter autoimune de progressão rápida, 
marcada pela perda da bainha de mielina e dos reflexos 
tediosos que causam a fraqueza muscular simétrica de 
membros inferiores podendo progredir para a fraqueza dos 
músculos ocasionando insuficiência respiratória, na qual é 
necessário o uso de suporte ventilatório. Por isso, é umas das 
principais causas de óbito em decorrência de falência 
respiratória. Este capítulo apresenta a síndrome como ela 
acontece, quais são seus tipos, como é sua evolução, 
tratamento e prognóstico. 

O vigésimo primeiro capítulo se intitula “Uma 
Abordagem Fisioterapêutica dos Distúrbios e Respiratórios e 
Motores da Síndrome de RETT”. E de autoria de: Maria 
Fernanda Rocha Proença, Ana Flávia Melo Neri e Ana Flávia 
Melo Neri. Neste capítulo serão abordados o histórico da 
Síndrome de Rett, assim como o diagnóstico, estágios da 
doença, distúrbios respiratórios e motores, além do tratamento 
medicamentoso e fisioterapêutico. Para isso, foi realizada a 
busca de artigos nas bases de literatura como PubMed e Scielo 
além de publicações acadêmicas e literárias.  

O vigésimo segundo capitulo se intitula “A Abordagem 
Fisioterapeutica na Diplasia Bronco Pulmonar no Prematuro”. 
E de autoria de: Carla Chistie Tomazoli Santos, Jackelline de 
Almeida Ribeiro e Mylena da Silva Coelho.No presente estudo, 
buscou-se abordar a definição, classificação, tratamento e 
abordagem fisioterapêutica da Displasia Broncopulmonar. 
Trata-se de uma enfermidade que acomete recém-nascidos 
prematuros, é denominada como uma síndrome de lesão 
pulmonar de exposição pré-natal, oxigênio pós-parto e lesões 
por ventilação mecânica. A fisioterapia respiratória é uma das 
modalidades de tratamento para o paciente e deve ser iniciada 
logo após o diagnóstico. A fisioterapia respiratória emprega 
técnicas manuais, controle da respiração e da tosse, e 
aparelhos específicos no tratamento. O objetivo desta pesquisa 
é verificar o que consta na literatura a respeito da abordagem 
fisioterapêutica na Displasia Broncopulmonar no Prematuro. O 
presente estudo consisti em uma revisão de literatura sobre 



 

 

abordagem fisioterapêutica na Displasia Broncopulmonar no 
Prematuro, na base de dados eletrônicos Scielo e Google 
Scholar. A pesquisa traz como conclusão que a fisioterapia 
respiratória em pacientes com Displasia Broncopulmonar no 
Prematuro é de suma importância para melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes e deve ser feito o acompanhamento 
durante a internação e logo após a alta do paciente. 

O vigésimo terceiro capítulo se intitula Intercorrências 
Respiratórias na Atrofia Muscular Espinhal e o Papel da 
Fisioterapia. É de autoria de: Ana Letícia de Souza Oliveira, 
Aline Fernandes Vieira e Bianca Fernandes Vieira. A Atrofia 
Muscular Espinhal (AME), doença neuromuscular genética, 
ocasiona a morte progressiva dos neurônios motores, 
provocando quadros de alterações motoras e respiratórias em 
decorrência das quais os indivíduos acometidos necessitam de 
acompanhamento fisioterapêutico contínuo e, geralmente, de 
suporte ventilatório. Devido ao impacto da doença no sistema 
respiratório, este capítulo objetiva apresentar sua 
fisiopatologia, alterações motoras e respiratórias e as novas 
perspectivas de avaliação, diagnóstico, tratamento e atuação 
da fisioterapia    

O vigésimo quarto capítulo se intitula” Distúrbios 
Respiratórios que Acometem Pacientes com Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA)''.É de autoria de: Valéria Sovat de Freitas 
Costa, Alicya Victória González Costa e Maryna Lorena Ribeiro 
Almeida. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma 
enfermidade adquirida, neurodegenerativa de causa 
desconhecida, que acomete principalmente os neurônios 
motores no corno anterior da medula espinhal, do tronco 
cerebral e as células de Betz do córtex motor no encéfalo. Os 
indivíduos podem desenvolver dificuldade para se mover, 
engolir, falar ou formar palavras e respirar. O envolvimento dos 
músculos inspiratórios e expiratórios e dos músculos bulbares 
associados às complicações que desencadeiam estas 
alterações musculares são responsáveis pela maioria das 
mortes em pacientes com ELA. A indicação da VNI para estes 
pacientes ocorre a partir do surgimento de sintomas de 
hipoventilação alveolar e queda de 50% da Capacidade Vital 
Forçada, tendo como objetivo a resolução dos sinais e 



 

 

sintomas de hipoventilação noturna, a melhora das trocas 
gasosas, o aumento do fluxo de ar, a melhora da complacência.  

O vigésimo quinto capítulo se intitula”COVID-19 – Um 
Panorama Sobre A Pandemia”. É de autoria de: André Vinícius 
Bastos Coutinho, Érica Silva Amorim e Jéssyca Lenny Santos 
Pereira. Dentro de um quadro epidemiológico, o Covid-19 tem 
sido causa de várias mobilizações sanitárias a âmbito mundial. 
Este capítulo tem como intuito trazer um panorama sobre a 
variante Sars-CoV-2, COVID-19, desde as características do 
vírus, sua contração, sintomas, tratamentos, como também a 
apresentação sucinta das possíveis sequelas e reabilitação 
pós-Covid-19. Estas abordagens tiveram como metodologia 
pesquisas bibliográficas dos assuntos tratados em artigos 
científicos e também uma leitura das literaturas afins. 

O vigésimo sexto capítulo se intitula ”A Atuação do 
Papel da fisioterapia é essencial para o atendimento 
multidisciplinar de pacientes que necessitam de Ventilação 
Mecânica (VM) nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A VM 
é o principal suporte ventilatório no tratamento de pacientes 
portadores de algum tipo de insuficiência respiratória, irá 
assisti-los na manutenção da oxigenação ou da ventilação, 
objetivando diminuir a atividade da musculatura respiratória e o 
gasto de oxigênio. Consequentemente, pretende reduzir o 
desconforto respiratório dos pacientes. O tema abordado neste 
capítulo é a atuação da fisioterapia no processo do desmame 
da ventilação mecânica. Foi realizada uma pesquisa em artigos 
para constatar que em decorrência das complicações 
apresentadas pelo uso prolongado da VM, este estudo 
pretende analisar as principais técnicas utilizadas pela 
fisioterapia na UTI, que colaboram para a melhoria do paciente, 
além de auxiliar no desmame da VM. O objetivo geral do 
capítulo é destacar, de artigos científicos, as principais técnicas 
utilizadas pela fisioterapia na UTI que colaboram para a 
melhoria do paciente, além de ajudá-los no desmame da VM. 
Os objetivos específicos são: mostrar como ocorre a atuação 
do fisioterapeuta na condução do desmame da VM; e 
evidenciar os benefícios e os parâmetros ventilatórios mais 
utilizados objetivando o sucesso do processo. Conclui que a 
fisioterapia tem um papel importante na ação da equipe 



 

 

multidisciplinar dentro da UTI, com uma atuação pertinente na 
parte motora, respiratória e em todo o processo de desmame, 
principalmente ao estabelecer um protocolo de desmame com 
a diminuição efetiva do tempo de VM, menor índice de 
mortalidade e de custo de internação dentro da UTI.ão da 
Fisioterapia no Processo de Desmame da Ventilação Mecânica 
“. É de autoria de:André Vinícius Bastos Coutinho e Lucas 
Matheus Siqueira da Silva. 

O vigésimo sétimo capítulo se intitula” A Atuação da 
Fisioterapia na Tosse Crônica Como Prevenção da 
Incontinência Urinária em Idoso”. É de autoria de: Monique de 
Azevedo, Marcos Roberto Borges Miranda e Yuri Nascimento 
Fonseca. envelhecimento é marcado pelo declínio das funções 
fisiológicas, afetando a capacidade funcional dos idosos, 
podendo acarretar o desenvolvimento de disfunções 
respiratórias e incontinência urinária em idosos frágeis. 
Estudos apontam que alguns fatores de risco podem estar 
associados ao aparecimento de sintomas da incontinência 
urinária, como o próprio envelhecimento natural das fibras 
musculares, a menopausa, a obesidade, a gravidez, múltiplos 
partos vaginais, diabetes, transtorno de ansiedade, traumas 
pélvicos, e tosse crônica entre outros. A tosse crônica leva à 
incontinência urinária em função do aumento da pressão intra 
abdominal que incide sobre os músculos pélvicos. Tendo em 
vista a possibilidade de perda de urina em indivíduos idosos 
com tosse crônica levando a perda de sua qualidade de vida, 
desenvolveu-se a revisão como forma de informar e chamar a 
atenção para essa condição 

 
O vigésimo oitavo capítulo se intitula ”Alterações 

Respiratórias em Pacientes Submetidas  a Mastectomia''. É de 
autoria de: Luciana Delgado Soares de Souza, Flávia Ladeira 
Ventura Caixeta e Milena Calado Santana. O câncer de mama 
é o que mais causa morte entre as mulheres no Brasil. O 
objetivo do estudo foi verificar as alterações respiratórias e 
ventilatórias em pacientes submetidos a mastectomia e 
entender a importância de uma intervenção fisioterapêutica no 
pré e pós-operatório, buscando uma melhora funcional e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida, ao final do 



 

 

estudo percebe-se que o tratamento fisioterapêutico é de 
extrema importância para o retorno do desenho das atividades 
de vida diária.  

O vigésimo nono capítulo se intitula "Alterações 
Respiratórias em Pacientes Submetidas a Mastectomia.” É de 
autoria de: Luciana Delgado Soares de Souza, Flávia Ladeira 
Ventura Caixeta e Milena Calado Santana. O câncer de mama 
é o que mais causa morte entre as mulheres no Brasil. O 
objetivo do estudo foi verificar as alterações respiratórias e 
ventilatórias em pacientes submetidos a mastectomia e 
entender a importância de uma intervenção fisioterapêutica no 
pré e pós-operatório, buscando uma melhora funcional e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida, ao final do 
estudo percebe-se que o tratamento fisioterapêutico é de 
extrema importância para o retorno do desempenho das 
atividades de vida diária. 

O trigésimo capítulo se intitula "Alterações 
Respiratórias em Lesados Medular. É de autoria de: João 
Gabriel Lima Rocha, Davi Alves Arantes e Fernanda Nelli 
Gomes Giuliani. O traumatismo medular pode afetar em maior 
ou menor grau o sistema respiratório. Essa alteração acarreta 
em mudanças na dinâmica dos músculos responsáveis pela 
respiração e pode trazer como consequência sérias 
complicações. Tendo em vista a importância do tema, este 
capítulo tem por objetivo abordar as possíveis alterações 
respiratórias em pessoas acometidas por lesão medular. 

O trigésimo primeiro capítulo se intitula ”Fisioterapia na 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”. É de Autoria de: André 
Vinicius Bastos Coutinho, Edlene Fonseca Bueno Costa e 
Viviany Reis Esteves Caetano. A fisioterapia neonatal visa à 
diminuição do tempo de internação, bem como o sofrimento do 
recém-nascido provocado pela frequência dos sons ambientes 
e o excesso de manipulação, o tempo de internação e a 
correção de deformidades. Tem por objetivo promover o estado 
de organização e interação apropriada entre os pais e o bebê, 
aumentar o comportamento autorregulatório por meio da 
modificação do ambiente, promover o alinhamento postural e 
os padrões normais de movimento mediante o manuseio e 
posicionamento terapêutico. Traz também como benefícios o 



 

 

desenvolvimento neuropsicomotor e respiratório do bebê na 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

O trigésimo segundo capítulo se intitula “Alterações 
Histológicas em pacientes com DPOC”. É de autoria de: Dra 
Rosana Regina de Saldanha, Ismael Ferreira Gomes e Rebeca 
dos Santos Pereira. O tema deste capítulo é “Alterações 
histológicas em pacientes com DPOC”. Investigou-se o 
seguinte problema: “Quais as implicações nas possíveis 
alterações histológicas existentes em pacientes com 
diagnóstico positivo de DPOC?”. Cogitou-se a seguinte 
hipótese “o estresse oxidativo poderia expressar alterações 
histológicas nos pacientes, com complicações que vão além do 
sistema respiratório, por conta de comorbidades associadas à 
doença”. O objetivo da pesquisa é investigar como se dá a 
instalação da DPOC e suas consequências nos diversos 
tecidos envolvidos pela doença. O debruçar-se sobre o tema é 
necessário por expor informações relevantes sobre a DPOC, 
além da forma de expressão dos sintomas, justificando 
histologicamente suas causas. Trata-se de uma pesquisa de 
revisão bibliográfica a luz de artigos publicados nos últimos dez 
anos. O trabalho traz conclusões sobre um assunto de grande 
relevância, mas que necessita da disponibilidade de mais 
pesquisas relacionadas ao aspecto histológico da doença. 

 
Boa leitura a todos!       
                                                                                           

André Vinicius Bastos Coutinho                                                                   
Mylena Rodrigues de Paula  
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2 Mestre em Terapia Intensiva; Bacharel em Fisioterapia. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Terapia aquática para o tratamento da 
AME, que trata-se de uma doença neurodegenerativa e 
hereditária, compromete o corpo do neurônio motor na parte 
anterior da medula espinhal, afetando os músculos 
respiratórios, bulbares e paravertebrais. Existem quatro tipos 
da doença e o tratamento fisioterapêutico devem ser analisado 
conforme cada tipo, pois para cada tipo existe uma conduta e 
objetivos visando sempre à melhora respiratória, pois os 
exercícios são indispensáveis para AME desde que sejam 
efetuados com cautela para não acelerar a fadiga dos 
músculos respiratórios. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. AME. Hidroterapia. Atrofia 
Muscular Espinhal. Tratamento. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Aquatic therapy for the treatment 
of SMA, which is a neurodegenerative and hereditary disease, 
which affects the body of the motor neuron in the anterior part 
of the spinal cord, affecting the respiratory, bulbar and 
paravertebral muscles. There are IV types of the disease and 
the physiotherapeutic treatment must be analyzed according to 
each type, because for each type there is a conduct and 
objectives always aiming at respiratory improvement, since the 
exercises are indispensable for SMA since they are performed 
with caution so as not to accelerate the fatigue of respiratory 
muscles 
 
Keywords: Physiotherapy. AME. Hydrotherapy. Spinal 
Muscular Atrophy. Treatment. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Terapia acuática para el tratamiento 
de la LME, que es una enfermedad neurodegenerativa y 
hereditaria, que afecta al cuerpo de la motoneurona en la parte 
anterior de la médula espinal, afectando los músculos 
respiratorio, bulbar y paravertebral. Existen tipos de la 
enfermedad por vía intravenosa y el tratamiento fisioterapéutico 
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debe ser analizado según cada tipo, pues para cada tipo hay 
una conducta y objetivos siempre orientados a la mejora 
respiratoria, ya que los ejercicios son indispensables para la 
LME ya que se realizan con precaución para no acelerar la 
fatiga de los pacientes. músculos respiratorios. 
 
Palabras clave: Fisioterapia. AME. Hidroterapia. Atrofia 
Muscular en la Columna. Tratamiento. 
 
Introdução 

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença 
neuromuscular específica, sua origem é genética autossômica 
e caracteriza-se pela degeneração dos neurônios motores 
localizados na parte anterior da medula espinhal, 
condicionando atrofia, fraqueza e paralisia muscular proximal 
progressiva e simétrica (OLIVEIRA, 2018; GUERRA, 2018). A 
AME é causada por uma mutação homozigótica no gene da 
proteína de sobrevivência do neurônio motor (SMN) presente 
no cromossomo 5. A falta dessa proteína leva à degeneração 
do neurônio motor alfa (α). (BAIONI & AMBIEL, 2010). 

Existem quatro classificações para a AME de acordo 
com o grau de desenvolvimento motor e a idade que se inicia 
os sintomas. A AME tipo I, também conhecida como síndrome 
de Werdnig-Hoffmann, é o tipo mais grave da doença,o tipo II 
é a forma intermediária da doença, já a AME tipo III é conhecida 
como juvenil ou doença de Kugelber-Welander (OLIVEIRA, 
2018; SOUZAet al. 2018b), e a forma tardia ou AME tipo IV 
ocorre na fase adulta. (SOUZA et al., 2018a). 

Segundo Souza et al.(2018b) e Miranda et al. (2018), 
uma das características da Atrofia Muscular Espinhal é a 
fraqueza de tronco que acomete os músculos intercostais, o 
que dificulta o desenvolvimento normal do ciclo respiratório, 
causando disfunções, como redução da velocidade do fluxo 
expiratório ou pico do fluxo de tosse, levando à morbidade e 
mortalidade nos doentes neuromusculares, se não tratada 
corretamente.  

Por ser uma desordem neurológica de baixa incidência, 
o diagnóstico da AME é difícil. Entretanto, pelo fato de ela 
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evoluir progressivamente, a rapidez em se estabelecer um 
diagnóstico preciso é imprescindível. 

A manifestação de sinais clínicos característicos na 
criança, como hipotonia, paresia, arreflexia e miofasciculações, 
devem ser investigados com cautela, uma vez que esses sinais 
podem estar presentes em outras neuropatologias. 

As doenças neuromusculares são as principais causas 
de hipotonia na infância e, dentre elas, as que acometem as 
crianças com maior frequência são a AME e as distrofias. 

Contudo, é importante enfatizar que nem todos os 
sinais estarão presentes nos pacientes, visto que estes variam 
de acordo com o estágio da doença em que cada indivíduo se 
encontra ao ser avaliado. 

Sendo assim, o diagnóstico da AME é dado pela 
evidência de desnervação muscular, constatada na 
eletromiografia e na biópsia muscular. Como exame 
confirmatório, é feita também uma análise molecular, que é 
dada pela detecção da ausência do éxon 7 do gene SMN1, 
independente de sua classificação clínica. 

A Fisioterapia, juntamente com uma equipe 
multidisciplinar, tem papel fundamental no tratamento, 
promovendo a diminuição dos efeitos deletérios da doença, e 
melhorando as condições pulmonares e as alterações da 
relação entre a ventilação e a perfusão. (MIRANDAet al., 2018). 

A hidroterapia é um recurso bastante utilizado, já que 
trata pacientes com diversas patologias. O ambiente aquático 
promove estímulos sensoriais globais, no qual envolve os 
sistemas auditivo, vestibular, tátil, visual e proprioceptivo 
(SOUZA, 2018a). Tornando-se, assim, um ambiente favorável 
para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal. 

A fisioterapia aquática utiliza os efeitos físicos, 
cinesiológicos e fisiológicos devido à imersão do paciente em 
piscina aquecida, entre 32°C e 34°C, promovendo 
relaxamento, redução da tensão muscular e melhoria da 
amplitude de movimento, desse modo, visa à integralidade 
física e psíquica do paciente, ameniza o processo 
neurodegenerativo promovendo a independência e a 
funcionalidade. 



 

 36 

Os princípios físicos que fundamentam a hidroterapia 
são baseados na hidrostática, hidrodinâmica e na 
termodinâmica. É composta por oito princípios, sendo eles: 
densidade, temperatura, flutuação, pressão hidrostática, 
viscosidade, fluxo da água, refração da luz na água e tensão 
superficial. 

O objetivo geral deste estudo é trabalhar a capacidade 
respiratória e proporcionar o fortalecimento muscular em 
paciente com Atrofia Muscular Espinhal por meio de técnicas 
hidroterápicas. Configura-se como objetivo específico ampliar 
a capacidade respiratória, reeducar os padrões respiratórios e 
fortalecer a musculatura axial por meio do uso das técnicas de 
Bad Ragaz e Ai Chi. 

Justifica-se este estudo, pois se trata uma patologia 
que merece atenção multidisciplinar, incluindo a fisioterapia, 
prestando um atendimento diferenciado a fim de afirmar o quão 
benéfico é a prática aquática no tratamento de doenças 
neurodegenerativas. É uma fonte a mais de conhecimento para 
os profissionais envolvidos, pois relata à vivência do paciente 
diante de um tratamento que visa aumentar a sua expectativa 
de vida, promover controle de tronco, retardar da degeneração 
de neurônio motores, melhorar a capacidade respiratória e 
proporcionar melhor qualidade de vida para os portadores e 
seus familiares. Trata-se de um estudo qualitativo, cujo 
propósito foi explorar os benefícios que as técnicas de Ai Chi e 
Bad Ragaz trazem para os portadores de AME, que é uma 
doença neurodegenerativa de ordem genética, caracterizada 
por comprometer vários sistemas do corpo necessitando da 
interferência fisioterapêutica aquática.      
 
Terapia aquática para o tratamento de disfunções 
respiratórias em pacientes portadores de ame (atrofia 
muscular espinhal) 

As doenças neuromusculares são variadas e 
caracterizam-se, geralmente, por distúrbios isolados raros, 
hereditárias ou adquiridos, os quais levam à incapacidade 
física por perda de força. São causadas primariamente pelo 
envolvimento da unidade motora e frequentemente determinam 
a perda da deambulação, relacionada à diminuição da força 
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dos músculos respiratórios que leva à morte por insuficiência 
respiratória. (PONTESet al. 2012). 

A Atrofia Muscular Espinhal é subdividida em quatro 
estágios: AME tipo I, AME tipo II, AME tipo III e AME tipo IV. 
Sua etiologia é genética, afetando o cromossomo 5, levando à 
degeneração do corpo, do neurônio motor no corno anterior 
medular. O estudo de Silva e Rodrigues (2019) mostra que 
cerca de 95% dos pacientes com AME têm a ausência do gene 
de sobrevivência de neurônio motor SMN1 por deleção ou 
conversão gênica de SMN1 para SMN2. Já os 5% restantes, 
têm uma mutação no gene SMN1 que tipicamente perturba a 
produção de proteína SMN totalmente funcional. As principais 
características e sintomas clínicos são hipotonia axial e 
periférica acompanhada com fraqueza muscular, podendo 
evoluir para paresia grave, redução ou ausência de reflexos, 
fasciculações da língua, perda capacidade de deglutição e 
alimentação e complicações respiratórias que podem levar à 
óbito. (FEITOSA et al., 2019; QUEIROZ et al., 2019). 

De acordo com Baioni e Ambiel (2010) e Chrun (2017), 
a incidência ocorre em, aproximadamente, 1:6.000 a 1:10.000 
nascidos vivos. 

A síndrome de Werdnig-Hoffmann é uma doença 
neurodegenerativa, também conhecido como AME tipo I, 
(KADES; AQUINO; SOUZA, 2017), que é diagnosticada logo 
nos primeiros meses de vida e caracteriza-se pela falta de 
habilidade de sentar sem apoio e pela curta expectativa de 
vida, geralmente, menor que 2 anos, porém isso tem mudado 
devido à melhora dos cuidados clínicos nos últimos anos. 
Crianças assim diagnosticadas têm pouco controle da cabeça, 
com choro e tosse fracos. Antes de completar 1 ano de idade, 
não são mais capazes de engolir e se alimentar. A fraqueza de 
tronco e membros normalmente se dirige para os músculos 
intercostais, o que dificulta o desenvolvimento normal do ciclo 
respiratório (BAIONI; AMBIEL, 2010; SOUZAet al., 2018a). O 
desenvolvimento do padrão respiratório restritivo é 
consequência da progressiva fraqueza da musculatura 
respiratória, e envolve ainda a diminuição da ventilação 
alveolar, causando hipoventilação durante o sono, e 
incapacidade de tossir, resultando em limpeza ineficiente das 
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vias aéreas e subdesenvolvimento do pulmão e da caixa 
torácica, com infecções respiratórias recorrentes. (SOUZAet 
al.,2018b). 

Baioni e Ambiel (2010) citam a AME tipo II como 
sintomática, entre os 6 a 18 meses de vida, podendo se 
manifestar de forma mais precoce. Se assim classificados, os 
pacientes conseguem sentar sozinhos, outros conseguem ficar 
em pé quando apoiados, entretanto, não andam 
independentemente. A dificuldade de engolir, combinada com 
a fraqueza bulbar, podem levar a pouco ganho de peso, além 
de terem dificuldade para tossir e limpar secreções 
provenientes da traqueia, terem miofasciculações e ser 
acometidos por escoliose. Sua expectativa de vida é bem maior 
que os portadores do tipo I, e gira em torno de 10 a 40 anos. 

No tipo III, também conhecida como juvenil ou doença 
de Kugelberg-Welander, o paciente possui atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor associado à fadiga 
muscular leve e fraqueza em região proximal do quadril, 
fazendo com que possa necessitar do uso de cadeira de rodas 
ou consiga até mesmo deambular. Não apresenta grandes 
chances de escolioses e apresenta pouca ou nenhuma 
fraqueza da musculatura respiratória. Se o início dos sintomas 
for antes dos 3 anos de idade é denominado como AME tipo 
III-a e após essa idade é classificado como AME tipo III-b. A 
diferença entre ambas é a capacidade de os indivíduos da AME 
III-a andar até os 20 anos de idade, enquanto na AME tipo III-b 
permanecem com a habilidade de deambular durante toda a 
sua vida. (OLIVEIRA, 2018; BAIONI, AMBIEL, 2010; SOUZA, 
et al., 2018a; CHRUN, 2017; SILVA, RODRIGUES, 2019). 

A forma tardia ou adulta da doença, ou seja, AME tipo 
IV, (BAIONI, AMBIEL, 2010; SOUZAet al., 2018a), é 
considerada como branda, pois o prejuízo motor é suave e não 
ocorrem problemas de deglutição ou respiratórios e o início da 
fraqueza muscular se dá acima da segunda ou terceira década 
de vida. 

Os neurônios sensoriais ficam em perfeitas condições, 
no entanto, a motricidade é prejudicada devido a perda 
progressiva dos motoneurônios α. 
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De forma geral, o diagnóstico da AME é dado pela 
evidência de desnervação muscular, constatada na 
eletromiografia que é onde se pode distinguir se o 
acometimento é do neurônio motor, de raízes ou nervos 
periféricos, da junção mioneural ou da fibra muscular. Através 
da Biópsia, pela análise histopatológica com a presença de 
fibras atrofiadas. E também, pela investigação genética, 
considerados estudos definitivos para o diagnóstico da AME. 
Através de uma investigação genética, detecta-se a ausência 
completa do éxon 7 do gene SMN, como o gene SMN2 não 
possui esse éxon, sua ausência determina também a nulidade 
do gene SMN1(BAIONI, AMBIEL, 2010; SILVA, RODRIGUES, 
2019). 

Por se tratar de uma doença que merece atenção 
multidisciplinar, a fisioterapia proporciona atendimento 
diferenciado, a fim de fornecer suporte para melhorar a 
qualidade de vida do paciente. Para isto, faz-se uso de várias 
áreas diferentes que visam este objetivo.  

Tendo em vista o problema respiratório agudo 
desenvolvido na AME tipo I, a fisioterapia respiratória foca em 
limitar a congestão pulmonar, a atelectasia e o risco de falência 
respiratória. Para tanto, o treinamento dos músculos 
respiratórios melhora a função pulmonar, ameniza o declínio do 
volume corrente e retarda o início da falência respiratória. 
(MIRANDA et al., 2018).  

A sobrevida dos pacientes com AME infantil é 
determinada pela escolha do tratamento precoce. Os cuidados 
ao paciente incluem: um rápido acesso às intervenções clínicas 
especiais e suporte respiratório quando necessário, podendo 
ser ventilação não invasiva, traqueostomia e ventilação 
mecânica (BAIONI, AMBIEL, 2010; MAGALHÃES et at., 2015), 
que podem ocasionar internações em período prolongado em 
centro de terapia intensiva, gerando problemas psicológicos 
familiares, além do risco de contrair infecções. (QUEIROZ et 
al., 2019). 

O exercício terapêutico, além do acompanhamento 
médico, é uma maneira de prevenir o progresso da doença e 
melhorar a qualidade dos movimentos, permitindo ao paciente 
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uma participação mais ativa, tanto na sua reabilitação, quanto 
nas atividades do cotidiano. 

A partir do planejamento de condutas específicas, a 
fisioterapia aquática previne a atrofia muscular, a insuficiência 
respiratória e o agravamento precoce da AME, melhora a 
função muscular residual, bem como prolonga a vida desses 
pacientes. 

O tratamento hidroterapêutico tem por objetivo a 
melhora e a manutenção da integridade física e psíquica do 
paciente, amenizando o processo neurodegenerativo 
promovendo a funcionalidade e a independência relativa. 
(SOUZAet al.,2018a). 

A fisioterapia aquática faz uso dos efeitos físicos, 
fisiológicos e cinesiológicos devido a imersão corporal em água 
aquecida. Ao todo, são oito princípios que atuam de forma 
característica sobre o paciente submerso, proporcionando 
benefícios desde o relaxamento até a analgesia. A gravidade 
não tem influência sobre o corpo em meio aquático devido às 
propriedades e às leis físicas beneficiam os exercícios, 
dependendo da profundidade que o paciente se encontra. 

O primeiro princípio a ser citado é a densidade relativa, 
definida pela relação entre a massa de um dado volume da 
substância e a massa de um mesmo volume de água, ou seja, 
a relação entre a densidade de um objeto e a densidade da 
água (CAROMANO, 2019). A densidade relativa da água é 
definida por 1,0. É ela que define se um dado objeto afunda ou 
boia na água. Dessa maneira, se um paciente obeso tende a 
flutuar, pois sua massa de gordura é menor que 1,0, já uma 
pessoa magra tende a afundar, porque a massa corporal magra 
é de 1,1, aproximadamente. 

De acordo com Caromano (2019) e Pontes et al.(2012), 
quando a água tem a temperatura maior que a do corpo imerso, 
ocorre à transferência de energia calórica, fazendo com que a 
temperatura total seja igualada, dessa forma, a terapêutica 
aquática explica-se pela capacidade de reter e transferir calor, 
de três formas distintas. Por condução, quando ocorre a 
transferência de calor entre o corpo e um objeto se estes são 
mais frios que a pele. É definida pela física como transferência 
de calor devido à colisão de moléculas em pequena distância. 
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Radiação se dá pela perda de calor na forma raios térmicos 
infravermelhos, se a temperatura do corpo for superior que a 
do ambiente. Já na transferência por convecção, o calor é 
transferido através do movimento molecular em massa ao 
longo de uma grande distância.  

A flutuação correlaciona-se com o princípio de 
Arquimedes, que diz que quando uma parte ou o corpo inteiro 
está imerso num líquido em repouso, ele sofrerá empuxo para 
cima, igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, se o corpo 
imerso tiver densidade menor que 1,0, ele flutuará, o contrário 
também é verdadeiro. A flutuação atua em sentido oposto à 
força da gravidade. Um corpo na água está submetido a duas 
forças que atua em oposição. Quando o peso do líquido 
deslocado se iguala ao do corpo flutuante, os centros de 
gravidade e flutuação se alinham verticalmente e o corpo é 
mantido em equilíbrio, porém se estiverem desalinhados, farão 
com que ele gire até atingir uma posição de equilíbrio estável 
novamente. 

A pressão hidrostática é a pressão do líquido sobre o 
corpo imerso e é diretamente proporcional à densidade do 
líquido e à profundidade de imersão (CAROMANO, 2019). 
Responsável por estimular os mecanismos respiratórios. 

Viscosidade e a produção de turbulência podem criar 
um ambiente aquático em que se facilita ou dificulta um 
determinado movimento, assim como, o coeficiente de arrasto, 
dependendo da posição do terapeuta em relação ao paciente.  
 A tensão superficial é a resistência é percebida quando 
um segmento está parcialmente submerso, e é pequena, além 
de ser proporcional ao tamanho do corpo a sua distância em 
relação à superfície da água. O fluxo da água divide-se em 
laminar e turbulento. O fluxo laminar acontece quando o 
movimento da água é contínuo e ocorre quando a 
movimentação é feita de maneira regular, ou seja, em linha 
reta. Já o fluxo turbulento é desalinhado e ocorre quando o 
corpo está perpendicular ao nível da água e a movimentação 
ocorre de forma irregular.  A refração é tida quando a luz 
passa de um meio para outro com diferentes densidades, sofre 
um desvio, ou seja, uma distorção da imagem (FORNAZARI, 
2012).Pode-se observar este fenômeno com clareza quando a 
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luz ultrapassa a água, dá-se a falsa impressão que a piscina é 
mais rasa, por exemplo. 

Distúrbios como fraqueza muscular, fadiga e 
complicações respiratórias ocasionam disfunções marcantes 
da função motora de portadores de AME. Sendo assim, a 
fisioterapia aquática proporciona o bem-estar do indivíduo com 
e sem lesão neurológica ou com alterações musculares, 
cardiorrespiratórias ou funcionais. Os exercícios aquáticos 
estimulam o ajuste postural para a execução das habilidades 
motoras e reações de equilíbrio, além de promover benefícios 
terapêuticos e fisiológicos, como a diminuição da dor, 
consequentemente possibilita a maior mobilidade funcional dos 
indivíduos. Tais ganhos ocasionados pela fisioterapia aquática 
são conquistados devido às propriedades físicas e à 
temperatura da água. É importante lembrar que quando se 
trabalha em água aquecida, há uma diminuição do tônus. 
Sabe-se que uma das características da AME é a hipotonia, 
porém a promoção de aumento de tônus pode ser estimulada 
na fisioterapia aquática, isso dependerá das condutas aderidas 
pelo fisioterapeuta, nos quais devem ser escolhidos exercícios 
ativos e de resistência com o auxílio da instabilidade da água. 
(SILVA; RODRIGUES, 2019).  
 Dentre as técnicas utilizadas na hidroterapia, pode-se 
destacar o Ai Chi e o Bad Ragaz como forma de tratamento de 
pacientes portadores de doenças neuromusculares. O método 
Ai Chi proporciona benefícios no metabolismo, no sistema 
musculoesquelético com ganho de flexibilidade, melhora da 
ADM, além de promover o alinhamento corporal e o controle 
dos movimentos do tronco e extremidades com o ganho do 
equilíbrio e estabilidade. (MORES; SANTOS, 2013). 
 O método dos anéis de Bad Ragaz é uma técnica que 
correlaciona o uso dos flutuadores em forma de anel, 
geralmente posicionados nas regiões: cervical, pélvica, joelho 
e tornozelos com a flutuação executando exercícios funcionais 
que se baseiam na técnica de facilitação neuromuscular 
proprioceptiva de Kabat. Tem por objetivo promover a 
reeducação muscular, promover a inibição do tônus, o 
fortalecimento e o relaxamento muscular aplicando os efeitos 
das propriedades físicas da água. (SOUZA et al., 2018a). 
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Considerações finais 
A Fisioterapia tem um papel importantíssimo no 

tratamento da AME, porque aborda desafios físicos, cognitivos 
e mentais, atua diretamente no quadro motor e no quadro 
cardiorrespiratório dos pacientes portadores de AME, 
buscando sempre melhorar a qualidade e a funcionalidade dos 
movimentos, promovendo uma melhor qualidade de vida do 
paciente para diminuir o ritmo de progressão da doença.  

Essa patologia repercute em vários órgãos e sistemas, 
envolvendo o sistema cardiorrespiratório, o osteoarticular e o 
gastrintestinal. As complicações respiratórias são as que mais 
frequentemente ocorrem nesses pacientes. A fraqueza 
muscular do tronco influência a dificuldade da mecânica de 
sucção, deglutição e respiração, levando os pacientes 
portadores de AME à incapacidade de tossir e de expelir 
secreções das vias aéreas. Sem o adequado tratamento a 
doença evolui rapidamente causando insuficiência respiratória 
e morte precoce. 

Segundo Silva et al.2015, os comprometimentos 
respiratórios e motores sofrem influência direta da hipotonia e 
atrofia muscular, nas quais a fisioterapia destaca-se como uma 
equipe multidisciplinar, atuando na prevenção e no tratamento 
dos sinais e sintomas da AME. A qualidade de vida 
proporcionada pela fisioterapia minimiza complicações 
musculares e contribui na superação da expectativa de vida.  

Segundo Lewelt et AL.2015, evidências preliminares 
em adultos com Atrofia Muscular Espinhal sugerem que o 
exercício tem benefícios potenciais em melhorar ou estabilizar 
a força muscular e a função motora. Um programa de exercício 
de treinamento resistido progressivo (PRT) tem o potencial de 
aumentar a força e melhorar a função motora. Para Orsini et 
al.2008, o tratamento fisioterapêutico na AME tipo I é 
considerado de suporte. A realização de exercícios passivos 
(movimentação no corpo do paciente enquanto este não ajuda 
ativamente na terapia) deve visar à manutenção do arco de 
movimento, assim como a flexibilidade e a distensibilidade dos 
tecidos, objetivando principalmente a prevenção ou o retardo 
de contraturas e deformidades.  
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Resumo 
Nos dias atuais há um aumento na incidência de doenças 
respiratórias, que geram internações principalmente da 
população infantil, sendo os mais frequentes. A fisioterapia tem 
como objetivo ajudar as crianças que se encontram internadas 
não só no tratamento, como também reintegrá-las em suas 
rotinas no ambiente hospitalar junto à equipe. A fisioterapia é 
bastante aceita pela criança, quando o tratamento é feito de 
forma lúdica, tanto com atendimento em ambiente hospitalar 
como em clínicas, pois os exercícios de forma lúdica acabam 
se tornando mais prazerosos, trazendo assim um benefício 
maior ao tratamento.  Quando a criança começa a ter confiança 
na equipe e na fisioterapia, há uma grande diminuição de medo 
e de abandono, consequentemente diminuindo sua ansiedade. 
Às vezes a criança ou mesmo adulto que se encontra em 
ambientes hospitalares acaba se sentindo só, e 
consequentemente se insola, dificultando o tratamento. Sendo 
assim tanto a equipe hospitalar como família devem observar o 
comportamento da criança, tendo um olhar biopsicossocial, 
para assim melhorar sua qualidade de vida. Objetivo: verificar 
o que consta na literatura a respeito dos benefícios da 
fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas. Método: O 
presente estudo é uma revisão literária sobre os benefícios da 
fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas, nas bases de 
dados eletrônicos Scielo e Google Scholar. Conclusão: Foi 
possível sugerir algumas técnicas coadjuvantes para a 
realização da fisioterapia no tratamento de crianças asmáticas. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia Respiratória. Asma. Técnicas. 
Fisioterapia 
 
Abstract  
Nowadays there is an increase in the incidence of respiratory 
diseases, which generate hospitalizations mainly of the child 
population, being the most frequent. Physiotherapy aims to help 
children who are hospitalized not only in treatment, but also to 
reintegrate them into their routines in the hospital environment 
with the team. Physiotherapy is widely accepted by the child, 
when the treatment is done in a playful way, both with care in a 
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hospital environment and in clinics, because the exercises in a 
playful way end up becoming more pleasurable, thus bringing a 
greater benefit to the treatment.When the child begins to have 
confidence in the team and in physical therapy, there is a great 
decrease in fear and abandonment, consequently reducing his 
anxiety. Sometimes the child or even adult who is in a hospital 
environment ends up feeling alone, and consequently gets 
insoluble, making treatment difficult. Therefore, both the 
hospital team and the family must observe the child's behavior, 
taking a biopsychosocial look, in order to improve their quality 
of life. Objective: to verify what is in the literature about the 
benefits of physical therapy in the treatment of children with 
asthma. Method: The present study is a literary review on the 
benefits of physical therapy in the treatment of children with 
asthma, in the electronic databases Scielo and Google Scholar. 
Conclusion: It was possible to suggest some supporting 
techniques for performing physical therapy in the treatment of 
asthmatic children. 
 
Keywords: Respiratory Physiotherapy. Asthma. Techniques. 
Physiotherapy 
 
Resumen  
En la actualidad existe un incremento en la incidencia de 
enfermedades respiratorias, que generan hospitalizaciones 
principalmente de la población infantil, siendo las más 
frecuentes. La fisioterapia tiene como objetivo ayudar a los 
niños que están hospitalizados no solo en tratamiento, sino 
también a reintegrarlos a sus rutinas en el entorno hospitalario 
con el equipo. La fisioterapia es ampliamente aceptada por el 
niño, cuando el tratamiento se realiza de forma lúdica, tanto con 
cuidados en un ambiente hospitalario como en clínicas, porque 
los ejercicios de forma lúdica acaban volviéndose más 
placenteros, aportando así un mayor beneficio al tratamiento. 
Cuando el niño comienza a tener confianza en el equipo y en 
la fisioterapia, hay una gran disminución del miedo y el 
abandono, por lo que se reduce su ansiedad. A veces, el niño 
o incluso el adulto que se encuentra en un entorno hospitalario 
termina sintiéndose solo y, en consecuencia, se vuelve 
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insoluble, lo que dificulta el tratamiento. Por tanto, tanto el 
equipo hospitalario como la familia deben observar el 
comportamiento del niño, con una mirada biopsicosocial, con el 
fin de mejorar su calidad de vida. Objetivo: verificar lo que hay 
en la literatura sobre los beneficios de la fisioterapia en el 
tratamiento de niños con asma. Método: El presente estudio es 
una revisión literaria sobre los beneficios de la fisioterapia en el 
tratamiento de niños con asma, en las bases de datos 
electrónicas Scielo y Google Scholar. Conclusión: fue posible 
sugerir algunas técnicas de apoyo para la realización de 
fisioterapia en el tratamiento de niños asmáticos. 
 
Palabras clave: Fisioterapia respiratoria. Asma. Técnicas. 
Fisioterapia 
 
Introdução 

A formação saudável dos pulmões é de extrema 
importância, pois é uma condição necessária para o 
desenvolvimento integral da criança, já que o sistema 
respiratório é fundamental para a saúde e organização 
encefálica. 

A Asma é uma doença pulmonar crônica de 
prevalência elevada que afeta entre 12% e 20% das 
populações infantil e adulta. O tratamento da asma visa 
alcançar o controle da doença, reduzir o número de 
exacerbações, a limitação ao fluxo aéreo e os sintomas. 

A intervenção fisioterapêutica no tratamento de 
crianças asmáticas tem se destacado, pois como a doença 
apresenta episódios de crise que irá gerar alterações 
respiratórias, deve-se ter um tratamento voltado a patologia. 

Após o contínuo convívio com a equipe multidisciplinar 
e o tratamento adequado, as crianças começam a ver a 
reabilitação com um olhar diferenciado, visto que as técnicas 
utilizadas são de bastante importância para a qualidade de vida 
desses pequenos.  
    As técnicas utilizadas pra o tratamento de crianças 
asmáticas são várias, e dentre elas podemos destacar higiene 
brônquica, exercícios respiratórios, que visam a evolução 
dessa criança, sempre pensando no seu bem-estar.  
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Os benefícios da fisioterapia no tratamento de crianças 
asmáticas 

De acordo com o III Consenso Brasileiro no Manejo da 
Asma (2002), a Asma é definida como uma doença inflamatória 
crônica caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas 
inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, podendo ser 
reversível espontaneamente ou com tratamento qualificado. 
Para Tarantino (2002), a asma pode se manifestar clinicamente 
por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no 
peito e tosse, periodicamente à noite e pela manhã ao 
despertar. Dentre os principais fatores de risco 
desencadeadores da asma, citamos a Atopia, cujos fatores 
desencadeantes são os ácaros domiciliares, os alérgenos de 
animais - cães e gatos, entre outros, a prematuridade, o sexo - 
com maior incidência no masculino. 

As doenças respiratórias são comumente encontradas 
pelo mundo inteiro, e acredita-se que ainda existem 
aproximadamente 120 milhões de portadores de Asma e 
Bronquite Crônica, nos mais diversos grupos etários, 
representados especificamente por crianças, jovens, adultos e 
idosos. (AZEREDO, 1993). 

As doenças respiratórias podem evoluir 
silenciosamente e, geralmente quando não letal, podem levar 
à invalidez. Sintomas como por exemplo, a falta de ar, 
acompanhada de chiado no peito, tosse e sensação de intenso 
mal-estar são relatados por cerca de 18 milhões de brasileiros 
quando sofrem uma crise de asma, rinite ou bronquite por 
exemplo. (TERZIAN, 2005). 

Dentre as patologias respiratórias, podemos destacar 
clinicamente ou pela incidência, doenças como a Asma e a 
Bronquite Crônica, que podem evoluir para um quadro de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Essas doenças 
podem atingir os pulmões através de suas vias aéreas, sendo 
conceituadas fisiopatologicamente por meio de sinais precoces 
ou tardios que se expressam por um quadro clínico 
anatomofuncional de obstrução parcial (reversível ou não) ou 
difusa do sistema condutor brônquico. (AZEREDO, 1993). 

A formação saudável do pulmão é uma condição do 
desenvolvimento da criança, pois o sistema respiratório é 
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essencial para saúde e para condição de organização cerebral. 
O aumento de problemas respiratórios pode comprometer o 
processo de desenvolvimento, afetando a vida e rotina escolar 
da criança e interferindo também na dinâmica familiar.  

No sistema respiratório infantil, as características 
anátomo-fisiológicas têm suas especificidades, as quais são de 
extrema importância e que devem ser levadas em 
consideração. De acordo com a literatura, os autores Parker e 
Prasad (2002), dizem que por conta das diferenças anatômicas 
e fisiológicas das crianças, elas correm o risco de uma 
exposição maior a problemas respiratórios. Os tecidos 
linfáticos, por exemplo, são aumentados, e assim como a 
língua, podem ficar grandes. Esses fatores podem contribuir 
para a obstrução das vias aéreas, porque o diâmetro oferece 
alta resistência ao fluxo aéreo e qualquer edema da mucosa 
poderá aumentar o trabalho respiratório.  

Quando se trata dos pequenos, o volume e suas 
capacidades pulmonares se relacionam com respectiva idade, 
condições físicas e sexo. Esses dados são muito importantes 
para o fisioterapeuta, que trabalha na área de pacientes que 
possuem disfunções pulmonares. Como se trata de um 
tratamento biopsicossocial, tudo deve ser observado, de 
maneira que a criança se sinta confortável, e nesse caso de 
forma lúdica, tudo deve ser anotado e analisado. 

A estrutura da parede brônquica também é diferente, 
ou seja, as cartilagens podem ser menos firmes, e também 
existe um número maior de glândulas mucosas, 
predeterminando a criança a ter uma obstrução e colapso das 
vias aéreas. As crianças possuem poucos alvéolos, sendo 
assim, menos áreas de superfície para realizar a troca gasosa. 
 
A asma e a criança 

Para o sucesso do tratamento, conhecer a patologia de 
cada caso em si é primordial, já que conforme as etapas da 
vida da criança, a asma irá variar de acordo com cada 
indivíduo.  

As crises de asma podem ser desencadeadas por 
diversos fatores, dentre eles, as questões relacionadas a 
emoções, estresse, excitações, desgosto, mofo, umidade, 
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cheiros fortes, dentre outros. Pode-se manifestar com uma 
crise de falta de ar, uma tosse intensa, sensação de aperto no 
peito, chiado, dispnéia e dentre outros (Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, 2004b). Um fator de alto risco que 
vale ressaltar é que as crianças asmáticas devem evitar ao 
máximo o convívio com fumantes, pois a fumaça do tabaco 
pode estimular a criança a ter uma crise muito mais rápida. 

O GINA - Comitê Global de Iniciativa contra a Asma, 
em 04 de maio de 2004, divulgou em seu relatório, o Dia 
Mundial da Asma, que o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking 
mundial, estimando-se a incidência da doença em 19 milhões 
de brasileiros.  

A evolução da asma pode ser variável segundo a idade 
de início dos sintomas e o fator etiológico implicado. Em geral, 
30 a 80% das crianças asmáticas iniciam seus sintomas 
durante os primeiros três anos de vida. O diagnóstico clínico 
pode ser feito segundo o relato de um ou mais dos sintomas. 
Existem algumas ferramentas que podem auxiliar no 
diagnóstico funcional, como os testes de Espirometria (Prova 
de Função Pulmonar) e o Pico do Fluxo Expiratório (PFE), entre 
outros. 

Quando a doença não tem o devido tratamento, as 
infecções respiratórias são aproximadamente a causa de 30% 
das mortes nos bebês e atinge crianças de um a 14 anos, 
estando entre as principais doenças na infância, elevando o 
índice de mortalidade entre elas. A asma afeta 7% das crianças 
nos Estados Unidos, sendo responsável por 10,1 milhões de 
dias perdidos nas escolas, estando elas nove vezes passivas a 
incapacidade para realizar suas atividades diárias, sendo que 
a incidência na infância acomete mais os meninos do que as 
meninas. (TECKLIN 2002). O Brasil ocupa a oitava posição no 
mundo de crianças e adolescentes com asma, atacando mais 
o sexo masculino. 

A Asma, como uma doença crônica, possibilita o 
surgimento de sérias limitações na vida, na rotina e no 
ambiente das crianças, visto que geralmente são impostas 
algumas limitações tanto para as crianças quanto para a 
família, sendo necessárias mudanças e readaptações, 
justamente para que a sociedade em si prepare-se para ajudá-
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las e ampará-las, tanto em assistência médica quanto em 
centros de reabilitações (TOZZATO 2004). 

As crianças que são portadoras da asma brônquica, 
segundo Alves e Costa (2006), podem ter complicações em sua 
qualidade de vida, como por exemplo, desenvolvimento de 
alterações no sono, humor, ansiedade, falta de vontade de se 
envolver em atividades físicas que necessitam de esforços 
físicos. Por conseguinte, essas crianças poderão desenvolver 
uma ansiedade grave comparada a outras crianças que têm 
asma.  
 
Intervenção fisioterapêutica  
   A avaliação e o tratamento fisioterapêutico da criança 
asmática devem começar primordialmente pela avaliação do 
desenvolvimento da criança com a doença obstrutiva, uma vez 
que episódios ou períodos de hipoxemia (como ocorre 
habitualmente nas doenças pulmonares devido a alterações de 
oxigenação) podem evoluir para um déficit maior ou menor no 
sistema nervoso central (SNC), provocando atraso em seu 
desenvolvimento. É preciso observar o padrão ventilatório, 
investigar se há a presença ou acúmulo de secreções 
brônquicas, verificar se há anomalias posturais, que também 
podem ser resultado da patologia pulmonar crônica, como a 
asma, o que irá gerar um tórax em barril, hiperinsulflado, com 
as escápulas abduzidas e prostrada, de acordo com TECKLIN, 
2002. Dessa maneira, com os dados clínicos colhidos, é 
possível traçar um plano de tratamento fisioterapêutico 
adequado para cada paciente. 
 A fisioterapia respiratória é um valioso método 
coadjuvante no tratamento da asma, auxiliando na redução da 
intensidade e frequência dos episódios agudos, buscando 
sempre o reequilíbrio físico, contribuindo para a recuperação e 
reabilitação da criança. 
 Atualmente existem várias técnicas que foram 
descritas pela literatura, entretanto, existem poucos estudos 
que têm sido desenvolvidos a fim de compreender melhor sua 
aplicabilidade clínica e demonstrar seus resultados. Os 
objetivos gerais das principais técnicas utilizadas são a 
desobstrução brônquica, a melhora da expansibilidade 
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torácica, a reeducação postural, o re-equilíbrio muscular e a 
reabilitação e o condicionamento físico. 

O tratamento fisioterapêutico não deve ser considerado 
uma intervenção farmacológica. Dessa forma, a fisioterapia 
deve ser instituída quando o paciente está em 
acompanhamento médico periodicamente e com tratamento 
com fármacos adequado.  

Considerando os objetivos fisioterapêuticos que serão 
alcançados com os pacientes com pneumopatias, dentro da 
fisioterapia, de modo geral são: reduzir o desconforto 
respiratório e a dispnéia, melhorar a mecânica respiratória, 
melhorar a força muscular respiratória nos casos de fraqueza 
desta musculatura, melhorar o condicionamento 
cardiorrespiratório, promover a higiene brônquica, quando 
necessária, e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
 Na fisioterapia, há várias possibilidades de intervenção 
para os pacientes com doença pulmonar obstrutiva, sendo o 
tratamento de escolha dependente da fisiopatologia da doença 
e do quadro clínico do paciente. Dentro dessas condições, os 
pacientes com asma podem receber as seguintes intervenções 
fisioterapêuticas, sendo eles os exercícios respiratórios, 
treinamento muscular respiratório, reabilitação pulmonar e 
técnicas de higiene brônquica.  
 Os exercícios respiratórios usados no tratamento 
proporcionam uma qualidade de vida melhor para essas 
crianças, já que os exercícios podem ser bem mais simples ou 
podem ser mais complicados, como por exemplo, a respiração 
nasal profunda. Essa técnica pode ser usada como recurso 
durante as realizações terapêuticas de técnicas de higiene 
brônquica, fortalecendo a musculatura respiratória. Os 
exercícios são de alta importância justamente para ajudar no 
controle da asma. 

 Como se sabe, o músculo do diafragma tem um papel 
bastante importante durante a inspiração. Principalmente essa 
musculatura precisa ser treinada durante a infância, justamente 
para que não ocorra uma hipertrofia dessa musculatura.  É 
capaz que algumas dessas particularidades contribua para 
redução de força dos músculos respiratórios. Nesse contexto, 
o voldyne infantil, que é um aparelho que auxilia na inspiração, 
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pode ser usado como recurso para ajudar na reabilitação 
pulmonar.  

A drenagem postural é uma técnica que se utiliza a lei 
da gravidade, para favorecer a movimentação das secreções 
dos segmentos pulmonares distais a vias aéreas centrais, de 
onde podem ser removidas através da tosse ou aspiração. Para 
exemplificar, o paciente é posicionado de modo que o brônquio 
segmentar a ser drenado fique em posição vertical em relação 
à gravidade e mantido por 3 a 15 minutos, que é um tempo 
variável segundo a condição e tolerância do paciente. 

A tosse pode ser utilizada pelas crianças pequenas no 
ato da imitação, ou seja, podendo ser uma tosse ativa ou 
provocada pelo fisioterapeuta.  Além de várias outras técnicas 
que podem ser usadas na higiene brônquica, que envolve o uso 
de técnicas não invasivas de depuração das vias aéreas 
destinadas a auxiliar na mobilização e remoção de secreções, 
como a vibração e a percussão que é uma técnica que envolve 
a aplicação de energia mecânica sobre a parede torácica 
utilizando as mãos, tem por objetivo de aumentar a depuração 
da secreção.  

A eficácia destas técnicas como coadjuvantes da 
drenagem postural permanece controversa. Isto se deve em 
parte ao fato de que não existe um consenso sobre o que 
representa a força ou a frequência corretas destas técnicas e 
que não há conclusões sobre o efeito desses métodos 
isoladamente, uma vez que são utilizados em associação a 
outras manobras fisioterapêuticas ou a utilização das duas 
técnicas ao mesmo tempo, a intenção dessa técnica é provocar 
a troca gasosa, para que assim se diminua o trabalho 
respiratório dessas crianças.  

Podemos citar também outra técnica, que é a tosse 
dirigida manualmente ou "compressão torácica”, que tem por 
definição a aplicação externa de pressão sobre a caixa torácica 
ou sobre a região epigástrica, coordenada com a expiração 
forçada. Nessa técnica, o paciente inspira o mais 
profundamente possível e, ao fim da inspiração, o 
fisioterapeuta exerça uma pressão sobre a margem costal 
lateral ou sobre o epigástrio, aumentando a força de 
compressão durante a expiração. Isso acaba simulando o 
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mecanismo normal da tosse ao gerar um aumento da 
velocidade do ar expirado e acaba se tornando muito útil na 
mobilização das secreções em direção a traquéia. 

O Fisioterapeuta deve estar atento a tudo na criança 
durante o decorrer do tratamento, sempre acompanhar sua 
evolução com radiografias do tórax, para averiguar se houve 
alguma alteração pela patologia, observar o comportamento 
dessa criança, se está respondendo aos comandos simples, 
observar o estado de consciência, visto que as crianças com 
asma são capazes de apresentar vários sintomas de estresse 
respiratórios, podendo causar cianose e palidez, observar  
principalmente sons como chiado, roncos, crepitações, entre 
outros. 

Para Terapias Posturais, a indicação é a Reeducação 
Postural Global ou mais conhecida como RPG, que é um tipo 
de método fisioterapêutico, que foi criado em 1981 pelo francês 
Philippe Souchard, que trata das desordens musculares e 
posturais. De acordo com a visão de Philippe, o sistema 
musculoesquelético pode ser divido em grandes cadeias 
musculares, entre elas a cadeia inspiratória, cadeia mestra 
anterior e cadeia mestra posterior. 

 O paciente asmático apresenta um encurtamento da 
cadeia inspiratória, em decorrência da grande utilização dos 
músculos acessórios da respiração, principalmente durante as 
crises de asma. Esse encurtamento muscular pode determinar 
um padrão respiratório diafragmático deficiente e, com o passar 
dos anos, consequentemente o paciente poderá apresentar 
deformidades torácicas, como cifoescoliose, hiperlordose 
lombar e cervical, anteriorização dos ombros, dentre outras. 

Vale ressaltar que o grande objetivo do RPG é 
justamente proporcionar a criança o alongamento e 
relaxamento muscular, ao mesmo tempo em que busca 
orientá-lo quanto à sua consciência corporal e respiratória. 
Para isso, utiliza-se de várias posturas estáticas que são 
mantidas pelo paciente ao longo de uma sessão, sob instrução 
do fisioterapeuta. Espera-se que, corrigindo a estrutura 
corporal que foi modificada pelas posturas viciosas da criança 
asmática, possa realizar de forma mais consciente e harmônica 
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o ato da respiração, melhorando o trabalho diafragmático e 
assim promovendo uma melhor troca gasosa. 

Outro método também para Terapias Posturais é o 
Reequilíbrio Tóraco-abdominal ou chamado de RTA. É um 
método que visa incentivar a ventilação pulmonar e a 
desobstrução brônquica, através da normalização do tônus, 
comprimento e força dos músculos respiratórios. O RTA 
entende que as disfunções e doenças respiratórias apresentam 
sequelas musculares, posturais, ocupacionais e sensório-
motoras. Esse método foi denominado assim devido alterações 
mecânicas resultantes de doenças pulmonares que 
demonstram desequilíbrio de forças entre músculos 
inspiratórios e expiratórios, os músculos da caixa torácica e 
abdominais. 

As técnicas do RTA envolvem um conjunto de 
manuseios dinâmicos sobre o tronco, que visam restabelecer a 
respiração predominantemente diafragmática. Desse modo, o 
RTA proporciona ao diafragma uma melhora dos componentes 
justa posicional e insercional através de alongamento, 
fortalecimento e estimulação proprioceptiva adequada. Um 
trabalho de alongamento e fortalecimento também dos 
músculos acessórios da respiração poderá inibir sua atuação 
excessiva durante a inspiração. No entanto, em busca pela 
literatura, não foram encontrados estudos publicados que 
possam mostrar a utilização da RPG ou do RTA em 
tratamentos fisioterapêuticos na asma. 

Sobre o treinamento físico, os exercícios físicos podem 
provocar um aumento da resistência das vias aéreas, levando 
a broncoconstricção induzida por exercícios (BIE). Por outro 
lado, fazer uma atividade física regular é considerada uma 
importante ferramenta para o manuseio da asma. Nos 
pacientes asmáticos, o treinamento físico pode melhorar e 
aprimorar a função cardio-respiratória, mas sem ocasionar 
mudanças na função pulmonar. 

A natação tem sido frequentemente prescrita para o 
paciente asmático, por parecer ser menos precipitadora dos 
sintomas da asma, induzidos por exercícios físicos. Segundo 
Matsumoto e cols. Eles estudaram os efeitos do 
condicionamento físico através da natação em 16 crianças, 
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sendo oito submetidas ao tratamento e 8 constituindo o grupo-
controle. A prescrição da natação foi feita de forma 
individualizada, respeitando-se a intensidade inicial de 125% 
da capacidade aeróbica de cada criança, com aumento 
semanal gradativo. Após seis semanas de tratamento, com 
sessões de 15 minutos por dia e 6 dias por semana, observou-
se um aumento importante da capacidade aeróbica das 
crianças do grupo de tratamento. A natação proporcionou uma 
proteção contra a broncoconstricção induzida por exercício, 
porém não foi acompanhada por uma diminuição da resposta 
histamínica. 

Nos últimos anos houve um grande aumento de 
incidências de problemas respiratórios, que levaram várias 
crianças a passar um tempo em setores hospitalares. Com 
esse aumento, o olhar biopsicossocial deve ser integrado ao 
tratamento como o "brincar" para essas crianças, trazendo 
assim, a esses pacientes a integração de um tratamento lúdico 
e benéfico. 

De acordo com Chiattone (1987), na internação desses 
pacientes, pode ocorrer algumas alterações na vivência dessas 
crianças, como o medo e a sensação de abandono. Apesar da 
internação ser em conjunto com a mãe ou o responsável do 
paciente, há distância dos elementos da família e do grupo 
social ao qual pertence, o medo do desconhecido. A criança é 
exposta a uma nova realidade em que tudo é diferente de sua 
rotina, acarretando dificuldades na terapia da equipe.  Com a 
contribuição da fisioterapia lúdica conseguimos reduzir 
estresse e ansiedade dessas crianças nos períodos de 
internação hospitalar, ajudando a melhorar a qualidade de vida 
tanto emocional quanto física, sendo assim, se torna ótima para 
contribuição para o tratamento fisioterapêutico. 
 
Considerações finais 

Atualmente existem diversas técnicas fisioterapêuticas 
utilizadas no tratamento da asma. Apesar de se obter 
resultados que favoreçam a redução dos sintomas da doença, 
outros estudos devem ser realizados para que sejam mais bem 
solucionadas as questões correspondentes à aplicabilidade 
clínica e aos efeitos terapêuticos de cada técnica.  
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  As crianças irão ter uma boa comunicação, interação e 
compreensão ao tratamento, pois a intervenção fisioterapêutica 
pode e deve ser lúdica afim de garantir uma boa resposta ao 
tratamento.  

Os pais desses pacientes têm uma aceitação e 
compreende que o tratamento deva ser algo corretamente 
contínuo, pois o retorno que seus filhos acabam adquirindo em 
seu desenvolvimento respiratório é satisfatório. 

Os recursos lúdicos utilizados com as crianças durante 
o tratamento fisioterapêutico não devem ficar somente na 
fisioterapia, mas devem ser conhecidos e exercidos por toda a 
equipe multidisciplinar.  
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CAPÍTULO 03:  
 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA DISPLASIA 
BRONCOPULMONAR EM PACIENTES PREMATUROS 

EXTREMOS APÓS A ALTA HOSPITALAR9 
 

PHYSIOTHERAPEUTIC APPROACH IN 
BRONCOPULMONARY DYSPLASIA IN EXTREME 

PREMATURE PATIENTS AFTER HOSPITAL DISCUSSION. 
 

ABORDAJE FISIOTERAPÉUTICO EN DISPLASIA 
BRONCOPULMONAR EN PACIENTES PREMATUROS 
EXTREMOS TRAS UNA DISCUSIÓN HOSPITALARIA. 
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Resumo 
A prematuridade tem sido considerada um problema de saúde 
pública já que é responsável por índices de mortalidade e 
morbidade no Brasil. O nascimento de um bebê prematuro tem 
consequências que vão além de sequelas orgânicas, podendo 
afetar instâncias psicológicas, familiares e sociais, envolvendo 
as esferas da Economia, da Saúde, da Educação e da 
Cidadania. Assim, as intervenções adequadas aos recém-
nascidos pré-tremo tem sido um grande desafio para a equipe 
multidisciplinar que se encarrega dos seus cuidados primários. 
O tema abordado nesse capítulo é “Abordagem fisioterapêutica 
na displasia broncopulmonar em pacientes prematuros 
extremos após a alta hospitalar”. Os estudos aqui retratados 
buscam responder o seguinte problema “Qual a abordagem 
fisioterapêutica utilizada para o tratamento da displasia 
broncopulmonar após a alta hospitalar?”. Mesmo que a 
displasia broncopulmonar pode estar corrigida em alguns 
meses, ela pode deixar sequelas após o período de internação 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal que exigirão 
cuidados, acompanhamento e tratamento, incluindo fisioterapia 
respiratória. O objetivo geral desse capítulo é destacar da 
literatura artigos científicos que relatem o trabalho da 
fisioterapia respiratória em pacientes prematuros com displasia 
broncopulmonar após a alta hospitalar. Os objetivos 
específicos são: conceituar displasia broncopulmonar, seu 
tratamento e as principais repercussões; evidenciar as 
abordagens fisioterapêuticas utilizadas no tratamento de 
pacientes prematuros com displasia broncopulmonar após o 
período de internação. Esse estudo se justifica pelo aumento 
considerável de atendimento fisioterapêutico de crianças 
prematuras. A maioria delas apresenta um atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de 
intervenção psicomotora que possa melhorar as condições de 
tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal e 
motricidade. Na prática observa-se que os bebês prematuros 
extremos, além do atraso nos aspectos psicomotores 
apresentam também um comprometimento do sistema 
respiratório apresentando, ao longo do atendimento, episódios 
de cianose, sibilos, taquipneia e dispneia. É importante 
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compreender a prematuridade e seus impactos no 
desenvolvimento infantil por meio de pesquisas científicas para 
melhor orientar profissionais e familiares. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa teórica com duração de três meses. 
 
Palavras-chave: Displasia Broncopulmonar. Fisioterapia. 
Pediatria. Pneumologia. 
 
Abstract 
Prematurity has been considered a public health problem since 
it is responsible for mortality and morbidity rates in Brazil. The 
birth of a premature baby has consequences that go beyond 
organic sequelae, and can affect psychological, family and 
social spheres, involving the spheres of Economy, Health, 
Education and Citizenship. Thus, appropriate interventions for 
pre-trem newborns have been a major challenge for the 
multidisciplinary team that is in charge of their primary care. The 
theme addressed in this chapter is "Physiotherapeutic approach 
in bronchopulmonary dysplasia in extremely premature patients 
after hospital discharge". The studies portrayed here seek to 
answer the following problem “What is the physiotherapeutic 
approach used to treat bronchopulmonary dysplasia after 
hospital discharge?”. Even though bronchopulmonary 
dysplasia may be corrected in a few months, it can leave 
sequelae after the hospitalization period in the Neonatal 
Intensive Care Unit that will require care, monitoring and 
treatment, including respiratory physiotherapy. The general 
objective of this chapter is to highlight scientific articles from the 
literature that report the work of respiratory physiotherapy in 
premature patients with bronchopulmonary dysplasia after 
hospital discharge. The specific objectives are: to conceptualize 
bronchopulmonary dysplasia, its treatment and the main 
repercussions; evidence the physiotherapeutic approaches 
used in the treatment of premature patients with 
bronchopulmonary dysplasia after the hospitalization period. 
This study is justified by the considerable increase in 
physiotherapeutic care for premature children. Most of them 
show a delay in neuropsychomotor development, requiring 
psychomotor intervention that can improve the conditions of 
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tonicity, balance, laterality, body sense and motor skills. In 
practice, it is observed that extreme premature babies, in 
addition to the delay in psychomotor aspects, also present an 
impairment of the respiratory system, presenting, throughout 
the service, episodes of cyanosis, wheezing, tachypnea and 
dyspnea. It is important to understand prematurity and its 
impacts on child development through scientific research to 
better guide professionals and family members. This is a 
qualitative theoretical research lasting three months. 
 
Keywords: Bronchopulmonary dysplasia. Physiotherapy. 
Pediatrics. Pneumology. 
 
Resumen 
La prematuridad se ha considerado un problema de salud 
pública ya que es responsable de las tasas de mortalidad y 
morbilidad en Brasil. El nacimiento de un bebé prematuro tiene 
consecuencias que van más allá de las secuelas orgánicas y 
pueden afectar a los ámbitos psicológico, familiar y social, 
involucrando los ámbitos de la Economía, la Salud, la 
Educación y la Ciudadanía. Así, las intervenciones adecuadas 
para los recién nacidos prematuros han sido un gran desafío 
para el equipo multidisciplinario que está a cargo de su atención 
primaria. El tema que se aborda en este capítulo es "Abordaje 
fisioterapéutico de la displasia broncopulmonar en pacientes 
extremadamente prematuros tras el alta hospitalaria". Los 
estudios aquí presentados buscan dar respuesta al siguiente 
problema “¿Cuál es el enfoque fisioterapéutico utilizado para 
tratar la displasia broncopulmonar después del alta 
hospitalaria?”. Si bien la displasia broncopulmonar puede 
corregirse en pocos meses, puede dejar secuelas tras el 
período de internación en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales que requerirán cuidados, seguimiento y 
tratamiento, incluida fisioterapia respiratoria. El objetivo general 
de este capítulo es destacar artículos científicos de la literatura 
que reportan el trabajo de la fisioterapia respiratoria en 
pacientes prematuros con displasia broncopulmonar tras el alta 
hospitalaria. Los objetivos específicos son: conceptualizar la 
displasia broncopulmonar, su tratamiento y las principales 
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repercusiones; evidencian los enfoques fisioterapéuticos 
utilizados en el tratamiento de pacientes prematuros con 
displasia broncopulmonar después del período de 
hospitalización. Este estudio se justifica por el considerable 
aumento de la atención fisioterapéutica a los niños prematuros. 
La mayoría de ellos presentan un retraso en el desarrollo 
neuropsicomotor, requiriendo una intervención psicomotora 
que pueda mejorar las condiciones de tonicidad, equilibrio, 
lateralidad, sentido corporal y habilidades motoras. En la 
práctica, se observa que los prematuros extremos, además del 
retraso en los aspectos psicomotores, también presentan una 
afectación del sistema respiratorio presentando, a lo largo del 
servicio, episodios de cianosis, sibilancias, taquipnea y disnea. 
Es importante comprender la prematuridad y sus impactos en 
el desarrollo infantil a través de la investigación científica para 
orientar mejor a los profesionales y miembros de la familia. Se 
trata de una investigación teórica cualitativa de tres meses de 
duración. O Resumo acima traduzido para o espanhol em 
itálico e justificado. O Resumo acima traduzido para o espanhol 
em itálico e justificado. O Resumo acima traduzido para o 
espanhol em itálico e justificado. O Resumo acima traduzido 
para o espanhol em itálico e justificado. O Resumo acima 
traduzido para o espanhol em itálico e justificado. O Resumo 
acima traduzido para o espanhol em itálico e justificado. 
 
Palabras clave: Displasia broncopulmonar. Fisioterapia. 
Pediatría. Neumología. 
 
Introdução 

A prematuridade tem sido considerada um problema de 
saúde pública já que é responsável por índices preocupantes 
de mortalidade e morbidade no Brasil. O nascimento de um 
bebê prematuro tem consequências que vão além de sequelas 
orgânicas, podendo afetar instâncias psicológicas, familiares e 
sociais, envolvendo as esferas da Economia, da Saúde, da 
Educação e da Cidadania. Assim, as intervenções adequadas 
aos recém-nascidos pré-tremo tem sido um grande desafio 
para a equipe multidisciplinar que se encarrega dos seus 
cuidados primários (TEDESCO et al., 2018). 
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Segundo o Seguimento Ambulatorial do Prematuro de 
Risco, publicado pelo Departamento Científico da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP, 2012), é imprescindível o 
acompanhamento desses pacientes de forma multidisciplinar, 
periódica e padronizada para melhor conhece-los e assisti-los, 
oferecendo acompanhamento, atendimento e orientação às 
suas famílias em tempo oportuno desde a internação 
hospitalar. 

O nascimento prematuro pode ocasionar alterações 
importantes do sistema respiratório, mesmo que o bebê não 
apresente doença respiratória relevante. Recém-nascidos 
prematuros possuem menos alvéolos e, para compensar o 
volume corrente, aumentam seu tamanho. Os valores de fluxo 
expiratório forçado são menores bem como o calibre de suas 
vias aéreas e de seus bronquíolos. Esses fatores associados à 
imaturidade do sistema imunológicos aumentam o risco de 
morbidade respiratória (SBP, 2012). 

A displasia broncopulmonar é um distúrbio respiratório 
crônico causado pelo uso prolongado de ventilação mecânica 
ou oxigenoterapia suplementar. Esses recursos podem causar 
danos no tecido pulmonar pela distensão excessiva dos 
alvéolos, tornando-os mais susceptíveis à inflamação, 
aumentando a resistência das vias aéreas. A prevalência é 
maior em bebês nascidos antes da trigésima segunda semana 
de gestação e em bebês de baixo peso (SCALCO et al., 2015; 
SILVA et al., 2018). 

Diante do exposto, esse capítulo se propõe a buscar 
evidências científicas acerca do seguinte problema “Qual a 
abordagem fisioterapêutica utilizada para o tratamento da 
displasia broncopulmonar após a alta hospitalar?” 

A hipótese frente a esse problema é que “mesmo que 
a displasia broncopulmonar possa estar corrigida ainda no 
período de internação hospitalar, ela pode deixar sequelas que 
repercutirão para além do tempo de internação na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal e exigirão cuidados, 
acompanhamento e tratamento, incluindo fisioterapia 
respiratória”. 

O Objetivo geral deste trabalho é “destacar da literatura 
artigos científicos que relatem s principais abordagens 
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utilizadas pela fisioterapia respiratória em pacientes 
prematuros com displasia broncopulmonar após a alta 
hospitalar”. 

Os Objetivos Específicos são: conceituar displasia 
broncopulmonar, seu tratamento e as principais repercussões; 
evidenciar as abordagens fisioterapêuticas utilizadas no 
tratamento de pacientes prematuros com displasia 
broncopulmonar após o período de internação. 

Houve um aumento considerável de atendimento 
fisioterapêutico de crianças prematuras. A maioria delas 
apresenta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 
necessitando de intervenção psicomotora que possa melhorar 
as condições de tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção 
corporal e motricidade. Na prática observa-se que os bebês 
prematuros extremos, além do atraso nos aspectos 
psicomotores apresentam também um comprometimento do 
sistema respiratório apresentando, ao longo do atendimento, 
episódios de cianose, sibilos, taquipneia e dispneia. É 
importante compreender a prematuridade e seus impactos no 
desenvolvimento infantil por meio de pesquisas científicas para 
melhor orientar profissionais e familiares. 

Trata-se de uma pesquisa teórica baseada em um 
estudo de revisão literária com abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto a 
novembro de 2020. 

Para o levantamento dos artigos científicos, a busca foi 
feita nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO), Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 
Ministério da Saúde (MS), MEDLINE e Pubmed. 

Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos 
escritos em português e inglês, publicados entre 2000 e 2020, 
com disponibilidade gratuita de texto completo em formato PDF 
em suporte eletrônico, artigos publicados com foco em 
prematuridade, displasia broncopulmonar e fisioterapia. 

Os critérios de exclusão foram: livros, capítulos de livro 
e sites de meio não científico, artigos publicados antes de 2000. 

A busca deu-se através dos descritores contidos no 
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), a saber: 
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“Fisioterapia”; “Displasia Broncopulmonar”; “Prematuridade” 
que foram associados por meio do operador booleando AND. 
 
Abordagem fisioterapêutica na displasia broncopulmonar 
em pacientes prematuros extremos após a alta hospitalar 

A imaturidade dos sistemas orgânicos, principalmente 
do sistema respiratório, torna o recém-nascido ainda mais 
susceptível a complicações (TEDESCO et al. 2018). 

Os recém-nascidos pré-termo de baixo peso são ainda 
mais vulneráveis, podendo ser acometidos por hemorragia 
intraperiventricular, síndrome do desconforto respiratório 
(SDR), infecções, displasia broncopulmonar (DBP), distúrbios 
metabólicos, hematológicos e gastrintestinais (PICCOLI et al., 
2012).  

Segundo estudos de Leone et al. (2001), a incidência 
média no Brasil de recém-nascidos (RN) com peso inferior a 
1.500g ao nascimento é de 18,4%, sendo inversamente 
proporcional à idade gestacional e peso ao nascer. 

Por causa da imaturidade do sistema respiratório, os 
bebês prematuros têm mais chance de desenvolver 
complicações respiratórias, necessitando de suporte 
ventilatório invasivo e intervenção fisioterapêutica respiratória 
(ALMEIDA et al., 2013). 

O recém-nascido pré-termo, ou seja, aquele que 
nasceu antes de 37 semanas de gestação, muitas vezes 
necessita permanecer em unidade de terapia intensiva por 
algum período para que os impactos da imaturidade em seus 
sistemas sejam minimizados. Apesar de todos os avanços 
tecnológicos que permitiram que os prematuros 
sobrevivessem, alguns efeitos deletérios ocasionados pelas 
intervenções neonatais causam sequelas nos bebês. 

Uma dessas sequelas é a displasia broncopulmonar, 
um distúrbio crônico que afeta o parênquima pulmonar devido 
à distensão alveolar provocada pela oxigenoterapia. 

Para Van Marter (2009), a displasia broncopulmonar 
(DBP) está entre as principais causas de complicação 
respiratória em crianças nascidas pré-termo, trazendo 
consequências que perduram pela infância e adolescência. 
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Estudos realizados por Friedrich et al. (2005) revelaram 
uma incidência de DBP de cerca de 30% em recém-nascidos 
com peso de nascimento inferior a 1.000 g, e frequência menor 
em maiores de 1.250 g ou com idade gestacional superior a 30 
semanas. De acordo com a pesquisa, a causa 
é multifatorial, sendo o uso prolongado de ventilação mecânica 
em prematuros menores de 1250g e a inflamação pulmonar as 
maiores causas para o seu desenvolvimento. 

Antes dos avanços tecnológicos de suporte 
ventilatório, a DBP evoluía para fibrose do parênquima 
pulmonar. Atualmente, após a lesão neonatal, o processo de 
remodelamento do tecido pulmonar e das paredes das vias 
aéreas pode evoluir para alterações na elasticidade e na 
complacência pulmonar, aumento da resistência das vias 
aéreas, diminuição do fluxo aéreo e da capacidade residual 
funcional (CRF) e aumento do volume residual (VR) e 
diminuição da capacidade residual funcional. Estas alterações 
podem se normalizar com o desenvolvimento do sistema 
respiratório, ou persistir por toda infância até a adolescência, 
predispondo ao aparecimento da doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) na idade adulta (FRIEDRICH et al., 2005; 
SCALCO et al., 2015). 

As crianças com DBP tendem a apresentar uma maior 
probabilidade de apresentar infecções respiratórias inferiores 
(bronquiolite, pneumonia), quando comparados a crianças 
prematuras sem DBP. Além disso, há um aumento da 
prevalência de bronquite (até os 2 anos) e otite média aguda 
(dos 2 aos 5 anos) quando prematuros com DBP são 
comparados a prematuros sem DBP e a controles a termo 
(FRIEDRICH et al., 2015). 

Estas crianças apresentam maior susceptibilidade a 
apresentar infecções respiratórias de repetição, aumentando o 
risco de re-hospitalizações nos primeiros dois anos de vida. 
Alguns desses pacientes necessitam de suporte ventilatório 
invasivo ou não invasivo por meses e até anos, manifestando 
repercussão negativa no seu crescimento somático, com 
redução de peso ponderal e de perímetro cefálico devido ao 
maior gasto de energia provocado pelas alterações da função 
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pulmonar e às concomitantes dificuldades alimentares 
(FRIEDRICH, 2005). 

Friedrich et al. (2005) descreveram estudos que 
indicaram redução da tolerância ao exercício em crianças de 
10 anos de idade com história de DBP e Abreu et al. (2007) 
relataram estudos que revelaram que cerca de 25% dos 
adolescentes e jovens com DBP apresentam sintomas 
respiratórios recorrentes como pneumonia, sibilos e fazem uso 
por longo prazo de broncodilatadores, quando comparados 
com grupos controles. 

Para Tedesco et al. (2018), 
A fisioterapia tem assumido um papel de grande 
relevância como potencializadora do cuidado de 
recém-nascidos pré-termo, tornando-se 
necessária e rotineira nas unidades de terapia 
intensiva neonatais (UTIN) e Unidades de 
Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) 
mundialmente. (p.12) 

 
Uma pesquisa realizada por Tedesco et al. (2018) 

mostrou que um protocolo de intervenção sensório-motora 
aplicado em 30 bebês pré-termo interferiu imediatamente no 
sistema respiratório do recém-nascido, aumentando a 
frequência respiratória durante a atividade e produzindo queda 
aos 15 minutos após o término, o que sugere um efeito positivo 
sobre a mecânica respiratória, somado ao aumento na 
saturação de oxigênio. 

Além disso, os benefícios sobre o sistema respiratório 
podem contribuir para um menor gasto energético e, 
consequentemente, em ganho de peso ponderal (TEDESCO et 
al., 2018). 

Araújo et al. (2013) ainda destaca que a DBP tem sido 
considerada um fator de risco para alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), que podem se 
manifestar precocemente, com atrasos importantes, 
necessitando um olhar cuidadoso para que as questões 
respiratórias possam ser trabalhadas como causa primária de 
déficits psicomotores. 

Segundo Teles et al. (2018), a abordagem 
fisioterapêutica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
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voltada para o atendimento de prematuros consiste no 
tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório por meio 
de oxigenoterapia, associação da CPAP com surfactante 
exógeno, suporte ventilatório invasivo, aspiração das vias 
aéreas, bag squeezing, aceleração do fluxo expiratório, 
posição prona e reequilíbrio toracoabdominal. Por meio de 
plano interventivo integral e humanizado, o fisioterapeuta 
permite a melhora progressiva da função pulmonar até a alta 
realizando o ajuste ventilatório invasivo e não invasivo, a 
execução de manobras terapêuticas, posicionamentos, 
prevenção da hemorragia intraperiventricular e displasia 
broncopulmonar que podem comprometer o desenvolvimento 
neuropsicomotor e a qualidade de vida do bebê. 

Uma revisão sistemática realizada por Scalco et al. 
(2015) com o objetivo de identificar estudos que avaliassem a 
função pulmonar e a capacidade de exercício em crianças em 
idade escolar com DBP, concluiu que ainda não há evidências 
de que as alterações do sistema respiratório em crianças 
prematuras podem influenciar a capacidade cardiorrespiratória. 
Os autores apontaram que diferenças metodológicas dificultam 
a comparação 
 e a possibilidade de isolar os efeitos da DBP. Algumas 
pesquisas encontradas comparam crianças com DBP e 
crianças a termo e outras compararam prematuros com e sem 
pneumopatias. 
 O objetivo do estudo realizado por Silva et al. (2018) foi 
comparar o desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes 
nascidos prematuros, com peso inferior a 1.500g, com e sem 
DBP, no primeiro ano de vida. Os resultados da pesquisa 
mostraram que a DBP associada a outros fatores pré, peri e 
pós-natais é considerada um fator de risco para o atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor em lactentes nascidos antes 
de completarem as 37 semanas de gestação e com peso 
inferior a 1.500g. Estes resultados reforçam a importância do 
acompanhamento multiprofissional desses lactentes na 
primeira infância, com intuito de identificar possíveis atrasos e 
proporcionar a intervenção precoce, reduzindo os riscos de 
crescimento e desenvolvimento inadequados. 
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 Em seus estudos, Friedrich et al. (2005) também 
destacam que inúmeros fatores determinam a função pulmonar 
ao longo do desenvolvimento da criança, apresentando efeitos 
cumulativos que incluem não apenas os eventos pré, peri e pós 
natais, mas também todos os acontecimentos adversos 
posteriores. Assim, os estudos realizados após o período pós 
natal já são influenciados por fatores ambientais, como 
tabagismo passivo, poluição atmosférica, infecções virais, 
intervenções motoras, atividade física, diluindo a importância 
da prematuridade como fator de risco para as doenças 
respiratórias e mascarando o seu impacto nos primeiros anos 
de vida. 
 Abreu et al. (2007) sugere que, embora as pesquisas 
não revelem capacidades cardiorrespiratórias muito diferentes 
entre crianças e adolescentes com DBP e saudáveis, na 
perspectiva do atendimento multidisciplinar a esse público 
ainda pouco estudado e acompanhado, deve haver atenção 
redobrada, elaboração de programas e protocolos especiais de 
reabilitação pulmonar, visando à prevenção do tabagismo, ao 
incentivo à prática regular de atividade física. e a melhora do 
condicionamento cardiorrespiratório, com acompanhamento 
clínico especializado periódico. 
 Não foram encontrados artigos científicos que 
relatassem a intervenção fisioterapêutica voltada para crianças 
com displasia broncopulmonar. Todavia, os estudos 
apresentados revelam que esse público necessita de cuidados 
específicos para melhorar a condição cardiorrespiratória que 
pode ser agravada ao longo dos anos, a depender dos fatores 
ambientais agregados ao longo do desenvolvimento. 
 
Considerações finais 

Esse capítulo se propôs a buscar evidências científicas 
acerca do seguinte problema “Qual a abordagem 
fisioterapêutica utilizada para o tratamento da displasia 
broncopulmonar após a alta hospitalar?” 

A hipótese frente a esse problema foi que embora a 
displasia broncopulmonar possa ser corrigida ainda no período 
de internação hospitalar, sequelas podem causar repercussões 
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que exigem cuidados específicos, acompanhamento e 
tratamento, incluindo fisioterapia respiratória. 

O Objetivo geral deste trabalho foi destacar da 
literatura artigos científicos que relatassem as principais 
abordagens utilizadas pela fisioterapia respiratória em 
pacientes prematuros com displasia broncopulmonar após a 
alta hospitalar. 

Os Objetivos Específicos foram conceituar displasia 
broncopulmonar, seu tratamento e as principais repercussões; 
evidenciar as abordagens fisioterapêuticas utilizadas no 
tratamento de pacientes prematuros com displasia 
broncopulmonar após o período pós natal. 

Como propõem Friedrich et al.  (2005), ainda é preciso 
buscar, por meio de pesquisas científicas, um melhor 
entendimento das alterações funcionais 
do sistema respiratório que ocorrem durante o crescimento e 
desenvolvimento de crianças com história de displasia 
broncopulmonar para que danos agudos e crônicos das vias 
aéreas e do parênquima pulmonar possam ser prevenidos e 
tratados por meio de estratégias capazes de reduzir os custos 
do tratamento e aumentar a qualidade de vida dos pacientes. 

A fisioterapia respiratória tem como objetivos manter as 
vias aéreas perfundidas, prevenir complicações respiratórias 
por meio da otimização dos mecanismos de transporte 
mucociliar e diminuição do acúmulo de secreção (ROSO et al., 
2014), lém de aperfeiçoar o suporte ventilatório e melhorar a 
coordenação dos músculos respiratórios (VASCONCELOS et 
al., 2011). 
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Resumo  
Duas décadas atrás, a expectativa de vida era bem menor que 
nos dias de hoje. O avanço da saúde, as vacinas e o 
saneamento básico veem prolongando o tempo de vida e os 
cuidados paliativos têm sido determinantes nesse processo. 
Quando se envelhece, ou até antes da velhice, é comum 
surgirem algumas dependências e a descoberta de uma 
doença grave ou incurável. A doença é acompanhada pelo 
sofrimento gerado assim que o diagnóstico referente à saúde é 
conhecido. A medicina tem limite no tratamento da patologia e, 
pensando nisso, os cuidados paliativos foram integrados a fim 
de cuidar do paciente, lhe trazer conforto e tranquilidade até o 
último momento de vida, com o uso de alguns métodos de 
convivência e uma boa comunicação entre a equipe e os 
familiares. Objetivo: verificar o que consta na literatura a 
respeito dos Cuidados paliativos na unidade de terapia 
intensiva: um olhar biopsicossocial. Método: o presente estudo 
é uma revisão literária sobre os benefícios dos Cuidados 
paliativos na unidade de terapia intensiva: um olhar 
biopsicossocial nas bases de dados eletrônicos Scielo e 
Google Scholar. Conclusão: foi possível sugerir algumas 
técnicas coadjuvantes para a realização dos Cuidados 
paliativos na unidade de terapia intensiva: um olhar 
biopsicossocial. 
 
Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva. Olhar 
biopsicossocial. Fisioterapia. Paliativo. 
 
Abstract 
Two decades ago, life expectancy was much lower than it is 
today. Advances in health, vaccines and basic sanitation have 
prolonged life and palliative care has been decisive in this 
process. When you get older, or even before old age, it is 
common to have some dependencies and the discovery of a 
serious or incurable disease. The disease is accompanied by 
the suffering generated as soon as the health diagnosis is 
known. Medicine has a limit in the treatment of pathology and, 
thinking about it, palliative care has been integrated in order to 
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care for the patient, bring him comfort and tranquility until the 
last moment of life, with the use of some coexistence methods 
and good communication between the team and family 
members. Objective: to verify what is in the literature about 
palliative care in the intensive care unit: a biopsychosocial view. 
Method: the present study is a literary review on the benefits of 
palliative care in the intensive care unit: a biopsychosocial look 
at the electronic databases Scielo and Google Scholar. 
Conclusion: it was possible to suggest some supporting 
techniques for performing palliative care in the intensive care 
unit: a biopsychosocial look. 
 
Keywords: IntensiveCare Unit. Biopsychosocial look. 
Physiotherapy. Palliative. 
 
Resumen 
Hace das décadas, la esperanza de vida era mucho menor de 
lo que es hoy. Los avances en salud, vacunas y saneamiento 
básico han prolongado la vida y los cuidados paliativos han sido 
determinantes en este proceso. Cuando se envejece, o incluso 
antes de la vejez, es común tener algunas dependencias y el 
descubrimiento de una enfermedad grave o incurable. La 
enfermedad se acompaña del sufrimiento que se genera en 
cuanto se conoce el diagnóstico de salud. La medicina tiene un 
límite en el tratamiento de la patología y, pensando en ello, se 
ha integrado el cuidado paliativo con el fin de cuidar al paciente, 
brindarle comodidad y tranquilidad hasta el último momento de 
la vida, con el uso de algunos métodos de convivencia y buena 
comunicación. el equipo y los miembros de la familia. Objetivo: 
verificar lo que hay en la literatura sobre cuidados paliativos en 
la unidad de cuidados intensivos: una mirada biopsicosocial. 
Método: el presente estudio es una revisión literaria sobre los 
beneficios de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados 
intensivos: una mirada biopsicosocial a las bases de datos 
electrónicas Scielo y Google Scholar. Conclusión: fue posible 
sugerir algunas técnicas de apoyo para la realización de 
cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos: una 
mirada biopsicosocial. 
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Palabras clave: Unidad de cuidados intensivos. Mirada 
biopsicosocial. Fisioterapia. Paliativo. 
 
Introdução 

Os cuidados paliativos surgiram na década de 1960 no 
Reino Unido, com intuito de aliviar o sofrimento desnecessário 
do ser humano, com propósito de prestar assistência ao 
paciente com doenças graves e incuráveis, o (aliviar o 
sofrimento) se refere à aflição física, emocional, familiar, social 
e espiritual.  

Em 1970, uma psiquiatra suíça implantou esse método 
na América e, no ano de 1974, ele foi instalado em diversos 
países.  

Com o tempo, todas as áreas da saúde perceberam 
que o sofrimento também merece ser tratado e até hoje usam 
os cuidados paliativos para auxiliar no tratamento tanto da 
doença quanto da qualidade de vida do indivíduo durante o 
processo.  

A fisioterapia tem auxiliado não só nas condutas de 
reabilitação, mas no alívio dessa dor que também é interna, 
trazendo um conforto para o paciente nas unidades intensivas. 

 
“A saúde não tem nenhum valor até que a 
doença lhe dê um preço tão alto que não se 
possa pagar.” (Janisce Carvalho C. Veríssimo) 

 
Cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva: um 
olhar biopsicossocial 

Nas unidades de terapia intensiva, os profissionais de 
saúde se deparam com inúmeros casos de pacientes que 
recebem alta e de pacientes em casos vegetativos e terminais, 
onde os cuidados paliativos entram em ação justamente com 
esses últimos, pois precisam de um conforto especial nessa 
jornada que já está difícil tanto para o próprio paciente quanto 
para o grupo familiar. 

Quando há um dano no córtex cerebral, que causa uma 
desordem e gera falta de consciência chamada de (vigília 
parcial) após 4 semanas do dano grave, o estado vegetativo se 
torna persistente (EVP) no paciente, o diagnóstico será 
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confirmado após exames e a permanência de 1 ano nessas 
condições.  

Com os pacientes em condições terminais ocorre 
quando a doença impede a evolução nas medidas e recursos 
terapêuticos para alcançar o objetivo do tratamento, portanto, 
a ideia de morte é inevitável. 

Os cuidados paliativos segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e 
atualizado em 2002, diz que: "Cuidados Paliativos consiste na 
assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que tem 
por objetivo a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio 
da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos espirituais.” 
 Quando os pacientes são integrados na unidade de 
terapia intensiva, o objetivo é trazer a esses pacientes uma 
morte digna e tranquila. No decorrer do tratamento de paciente 
em estado terminal deve se seguir a legislação do país: no 
Brasil, a constituição declara o direito a uma morte dignamente 
humana (RESOLUÇÃO CFM Nº 1.805, DE 9 DE NOVEMBRO 
DE 2006 Diário Oficial Da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 
N.227, 28 nov. 2006. Seção 1, P.169.). 
 Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis 
é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe 
os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 
sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, 
respeitada a vontade do paciente ou de seu representante 
legal. Sendo assim, o paciente pode opinar se quer receber ou 
não o tratamento; caso o indivíduo esteja incapacitado de se 
comunicar e, assim, de expressar sua vontade, um familiar terá 
que responder pelo paciente. 
 A integração desse paciente com os profissionais das 
unidades de terapia intensiva, deve ser algo primordialmente 
biopsicossocial, não somente com fito na doença em si, mas 
no paciente como um todo (uma pessoa com sentimentos). 

Os cuidados paliativos é uma alternativa para que não 
ocorra a eutanásia – ato intencional de proporcionar ao 
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paciente uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado 
por uma doença incurável ou dolorosa – ou a distanásia – 
prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e 
desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. 

Os cuidados paliativos devem ser mantidos mesmo 
que não haja cura ou chance do paciente despertar, sempre o 
mantendo o mais confortável possível e, assim, diminuindo seu 
sofrimento físico, mental e respeitando sua espiritualidade. 

A integração com os familiares do paciente é bastante 
importante no processo dos cuidados paliativos, pois a equipe 
multidisciplinar terá uma abordagem mais ampla.  

Dentro da unidade intensiva, deverá haver uma boa 
comunicação com todos. Para tanto, seguem algumas 
estratégias: 

 
Quadro 1 – Elementos para a boa comunicação na unidade 

de terapia intensiva 

Humildade 

Paciência 

Transparência 

Segurança 

Boa Didática 

Fonte: Ver. Bras. Ter Intensiva. 2008; 20(4): 422-428 
 
 

 Quadro 2 – Estratégias e técnicas para uma boa comunicação  

Verbais Não Verbais 

Promover a empatia. Manter contato físico – 
toque 

Promover um ambiente de 
interação. 

Expressão facial. 

Repetir a informação 
sempre que necessário. 

Atitude corporal. 

Certificar-se de que a 
comunicação foi 
compreendida. 

Aparência física adequada. 

Saber ouvir/incentivar a 
comunicação do outro. 

- 
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Usar tom de voz adequado, 
ser sincero e transparente. 

- 

Disponibilizar tempo e 
colocar-se a disposição. 

- 

Oferecer o melhor 
(pessoal/técnico). 

- 

Usar linguagem coloquial e 
evitar eufemismo. 

- 

Fonte: Ver. Bras. Ter Intensiva. 2008; 20(4): 422-428 

 
Esses cuidados incluem, necessariamente, uma 

perspectiva multidisciplinar e dimensão institucional, voltada 
também para as equipes de saúde. Uma abordagem ampla 
permite a inclusão dessa prática no sistema de saúde e na 
sociedade. 

Os cuidados paliativos não só podem, mas devem ser 
oferecidos concomitantemente a cuidados 
curativos/restaurativos, pois não são excludentes para a 
prevenção e tratamento do sofrimento de pacientes e seus 
familiares. Os princípios fundamentais dos cuidados paliativos 
na UTI são: 

 
Quadro 3 – Princípios fundamentais dos cuidados 

paliativos nas unidades de terapia intensiva 

Aceitar a morte como um processo natural do fim da vida. 

Aliviar a dor e outros sintomas associados. 

Garantir a qualidade da vida e do morrer. 

Respeitar a autonomia do doente e seus representantes 
legais. 

Estimular a interdisciplinaridade como prática assistencial. 

Não encurtar a vida nem prolongar o processo da morte. 

Priorizar sempre o melhor interesse do paciente. 

Avaliar o custo-benefício a cada atitude médica assumida. 
RevBras Ter Intensiva. 2008; 20(4): 422-428 

 
Na unidade de terapia intensiva a comunicação é 

bastante importante para tratamento do paciente em estado 
vegetativo e terminal; para exemplificar, destacam-se pontos 
importantes, como: 
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● Na unidade de terapia intensiva deve-se ter 
um local adequado para os familiares; 
● O médico deve sempre estar informado do 
que está acontecendo e não delegar a outro 
profissional tal responsabilidade;  
● O médico, sempre que puder, deverá 
atualizar o quadro do paciente para o 
representante legal da família;  
● Estabelecer um horário no dia para passar 
informações do paciente e sanar as dúvidas dos 
familiares; 
● Não passar informações desnecessárias. 

 
Embora o paciente esteja em estado terminal ou 

vegetativo, sua qualidade de vida deve ser prezada e cuidada 
sempre na tentativa de melhorar, mesmo que por meios de 
algumas atitudes, o convívio, a honestidade e o apoio 
emocional com o doente e sua família e, assim, contribuir para 
o controle dos sintomas.  

Os perfis de pacientes que são admitidos nas UTIs para CP 
são estados de quadros de doenças pulmonares como DPOC, 
insuficiência cardíaca, doenças neurodegenerativas e câncer 
com metástase avançada.  
 O câncer acaba se tornando um grande desafio, pois 
implantar ambos os tratamentos tanto o da oncologia quanto o 
da equipe da unidade de terapia intensiva resulta em dispensar 
um ou outro para o conforto do paciente e, com isso, diminuir o 
sofrimento desnecessário.  

Todas essas enfermidades devem ter um olhar 
diferenciado, pois o tratamento é diferente para cada doença, 
nem um CP será igual. A direção dos CP na UTI pode parecer 
um pouco contraditória às vezes, de acordo com o Conselho 
Federal de Medicina, porque pacientes com câncer cuja 
metástase está avançada não seriam "elegíveis" para uma 
vaga da UTI, sob a justificativa de, muitas vezes, não se 
beneficiarem dos tratamentos terapêuticos disponíveis na 
unidade. 
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Preparação de profissionais na UTI  
A preparação na UTI deve ser realizada durante a 

graduação e a especialização para que os profissionais tenham 
uma base forte e ética com seus pacientes e não 
negligenciarem o olhar de humanização, pois está cada vez 
maior o desequilíbrio quando se trata de humanismo não 
somente no Brasil, mas em todo o mundo.  

A humanização e os cuidados paliativos devem andar 
juntos, pois ambos cuidam do ser humano em questão, ao lado 
de todas as decisões tomadas pela a equipe da unidade de 
terapia intensiva em relação ao bem-estar do paciente.  

Cada profissional deve respeito à equipe 
multidisciplinar, pois o foco principal é o paciente e seus 
cuidados, sempre considerando sua dignidade e a de seu 
grupo familiar.  
 
A fisioterapia nos cuidados paliativos 

De acordo com o CREFITO e a resolução do COFFITO 
nº10 de 03/07/78, que aprova o Código de Ética Profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no capítulo II art. 7º está 
explícito como dever do fisioterapeuta no exercício profissional: 
“o zelo, o respeito à vida humana desde a concepção até a 
morte, a prestação de assistência, respeitando a dignidade e 
os direitos da pessoa humana, a utilização de todos os 
conhecimentos técnicos e científicos, respeito ao natural pudor 
e intimidade, bem como o respeito do direito de decisão da 
pessoa de seu bem-estar e a informação sobre seu diagnóstico 
e prognóstico fisioterapêutico.”. 

A fisioterapia busca além da funcionalidade porque 
almeja o bem-estar do paciente, cria uma boa comunicação, 
prima por uma boa convivência por meio de abordagens 
empáticas e, assim, amenizar a sensação de esquecimento ou 
abandono capaz de fazer com que pacientes se sentam 
sozinhos durante o processo junto a seus familiares. 

No decorrer do tratamento fisioterapêutico, poderão ser 
utilizados vários recursos de acordo com o estado do paciente, 
como ventilação mecânica para estados mais graves, recursos 
manuais para o alívio da dor e das tensões musculares a fim 
de diminuir o estresse sentido pelo paciente. A fisioterapia 
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dedica-se não somente ao alívio da dor, mas também ao 
paciente com sentimentos e que necessita do melhor desse 
profissional.  

 
Considerações finais 

A meta dos cuidados paliativos é trazer qualidade de 
vida para os pacientes, a fim de diminuir a dor e o sofrimento 
causados pela doença. 

Os profissionais das unidades de terapia intensiva 
zelam pelo bem-estar desses pacientes ao criar boa 
comunicação e convivência com eles e com suas famílias 
durante o processo.  

Os cuidados paliativos nas unidades de tratamento 
intensivas cuidam de todo sofrimento do paciente, seja ele 
físico, emocional, social ou espiritual, com um olhar 
biopsicossocial sobre esses indivíduos que passam por essa 
fase em suas vidas.  
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Resumo 
O tema deste capítulo é sobre a importância da fisioterapia 
respiratória em paciente pós-covid. Atualmente o cenário 
mundial está vivendo a pandemia da Covid-19. Investigou-se o 
seguinte problema: qual a importância da fisioterapia em 
paciente pós-covid? Cogita-se a seguinte hipótese: 
considerada uma profissão que atua na linha de frente no 
combate ao vírus, a fisioterapia realiza um importante papel na 
avaliação, tratamento e recuperação desses pacientes. O 
objetivo geral deste trabalho é: analisar como o profissional da 
área de fisioterapia respiratória trabalha no tratamento de 
paciente pós-covid. Os objetivos específicos são: “descrever 
quais as principais complicações causadas pelo vírus”, “definir 
como o fisioterapeuta atua nesses casos “e “identificar as 
principais técnicas e tratamentos realizados”. Esse trabalho é 
importante para o profissional de fisioterapia e para a 
sociedade, pois além de agregar conhecimento também 
contém informações relevantes. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica com duração de um mês. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia Respiratória. Paciente pós-covid. 
Covid-19. Complicações. Tratamento. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is about the importance of respiratory 
physiotherapy in a post-covid patient. The world scene is 
currently experiencing a pandemic wave of Covid-19. The 
following problem was investigated: What is the importance of 
physiotherapy in a post-covid patient? The following hypothesis 
was considered: Considered a profession that acts on the front 
lines in the fight against the virus, physical therapy plays an 
important role in the evaluation, treatment and recovery of these 
patients. The general objective of this work is: To analyze how 
the respiratory physiotherapy professional works in the 
treatment of post-covid patients. The specific objectives are: 
“describe the main complications caused by the virus”, “define 
how the physiotherapist works in these cases”and iIdentify the 
main techniques and treatments performed". This work is 
important for the physiotherapy professional and for society, 
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because in addition to adding knowledge it also contains 
relevant information. 
 
Keywords: Respiratory fisioterapy. Post-covid patient. Covid-
19. Complications. Treatment. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo trata sobre la importancia de la 
fisioterapia respiratoria en un paciente post-covid. La escena 
mundial está experimentando actualmente una ola pandémica 
de Covid-19. Se investigó el siguiente problema: ¿Cuál es la 
importancia de la fisioterapia en un paciente poscovid? Se 
consideró la siguiente hipótesis: Considerada una profesión 
que actúa en primera línea en la lucha contra el virus, la 
fisioterapia juega un papel importante en la evaluación, 
tratamiento y recuperación de estos pacientes. El objetivo 
general de este trabajo es: Analizar cómo trabaja el profesional 
de fisioterapia respiratoria en el tratamiento de pacientes 
poscovidos. Los objetivos específicos son: “Describir las 
principales complicaciones provocadas por el virus”, “Definir 
cómo trabaja el fisioterapeuta en estos casos”; "Identificar las 
principales técnicas y tratamientos realizados". Este trabajo es 
importante para el profesional de la fisioterapia y para la 
sociedad, porque además de aportar conocimientos también 
contiene información relevante. 
 
Palabras clave: Fisioterapia respiratoria. Paciente post-covid. 
Covid-19. Complicaciones. Tratamiento. 
 
Introdução 

A Fisioterapia é uma área da saúde que trabalha 
visando à reabilitação e melhora da qualidade de vida dos 
pacientes. Dentro dessa área existem diversas especialidades 
e a Fisioterapia Respiratória é uma delas. Atualmente sua 
importância cresceu ainda mais, pois a sociedade tem tido a 
oportunidade de ampliar a sua visão e conhecimento acerca 
deste tema que tem ganhado destaque no atual cenário que o 
mundo vem sofrendo diante da pandemia da Covid-19. Esses 
profissionais fazem parte da equipe multidisciplinar que atuam 
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no tratamento para a recuperação dos pacientes que 
contraíram o vírus. 

A Covid-19 é uma doença infecciosa, seu nível é 
altamente contagioso e se prolifera rapidamente além de atingir 
o sistema respiratório causando inflamação e uma série de 
complicações.  Em dezembro de 2019, a Organização Mundial 
de Saúde, sem causas conhecidas relatou casos de 
pneumonia viral na China, logo mais, esses casos foram 
associados ao coronavírus em janeiro de 2020. Os principais 
sintomas são febres, dispneia e tosse seca. No mês de março 
de 2020, na China, o número confirmado de casos já era de 
80.303 com 2.597 mortes confirmadas (COSTA, ICP; 2020).  

Desde então o vírus da Covid-19 se espalhou 
mundialmente, causando inúmeras mortes, pois suas 
complicações no sistema respiratório são altamente graves, 
mas é importante lembrar também que existem inúmeros casos 
recuperados, alguns sem sequelas e outros com sequelas.  

E é sobre esses casos especificamente que 
abordaremos nesse capítulo. Veremos como a fisioterapia 
respiratória trata as variadas complicações no sistema 
respiratório e como desempenham o seu papel em quem 
contraiu o vírus, se curou, mas acabou ficando com sequelas 
no sistema respiratório. 

 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTE PÓS-COVID 

A presença de um profissional especializado em 
fisioterapia respiratória em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
tornou-se ainda mais exigida atualmente e seu crescimento no 
mercado de trabalho é contínuo por se tratar de uma área 
importante para os pacientes que precisam de tratamentos 
relacionados ao sistema respiratório. Tanto a sua formação 
quanto a sua qualificação profissional é importante para que a 
conduta fisioterapêutica seja bem-sucedida. O fisioterapeuta 
responsável por essa área também pode exercer o seu papel 
em clínicas, hospitais, centro de reabilitação, casas e etc.  

Mas o que é a fisioterapia respiratória? A fisioterapia 
respiratória é uma das especialidades da Fisioterapia que 
atuam na reabilitação, prevenção e tratamento das variadas 
disfunções relacionadas ao sistema respiratório, como por 
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exemplo, na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 
Asma, Bronquite, Pneumonia, Insuficiência Respiratória, entre 
outras. E atualmente na Covid-19 sua atuação para melhora do 
quadro clínico é essencial.  

A covid é causada por um vírus respiratório. Pacientes 
com covid-19 apresentam alterações pulmonares com 
deficiência respiratória hipoxêmica e de complacência, 
necessitando assim de fisioterapia respiratória em atuação na 
oxigenoterapia e suporte ventilatório. São muitos os 
profissionais que atuam no combate a esse vírus, e a atuação 
do fisioterapeuta também se destaca por prevenir e reabilitar 
os déficits respiratórios e funcionais de pessoas que 
consequentemente foram infectadas. De acordo com o banco 
de dados do Hospital Jin Yin-tan e Hospital Tongji da China 
37% das causas de morte foram por insuficiência cardíaca e 
respiratória (Magalhães, C.S.S; 2020).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) os pacientes que ficaram internados em UTI por um 
longo período têm mais chances de ficarem com sequelas. 
Algumas das complicações comuns são danos laríngeos 
(lesões nas cordas vocais devido ao uso de traqueostomia), 
estreitamento da laringe e lesões nas vias aéreas. A 
intervenção fisioterapêutica busca ajudar o paciente na 
melhora da respiração, visando à reaprendizagem segura de 
como respirar sozinho novamente (COMOLI. E; 2020). 

As sequelas são variadas podendo durar de semanas 
a meses. 40% dos infectados não sentem os sintomas e 40% 
relatam ter sintomas parecidos com os de viroses respiratórias 
comuns. Os outros 20% com sintomas graves necessitam de 
internação hospitalar com uso de Ventilação Mecânica (VM) na 
UTI. Respiração curta, dores no tórax, embolias pulmonares 
também são complicações observadas em casos pós-covid 
(VARELLA. D; 2020). 

Para que a conduta fisioterapêutica seja realizada e 
tenha sucesso é necessária à avaliação de todos os casos 
especificamente respeitando a individualidade de cada 
paciente, porque tanto o paciente como os objetivos e também 
as sequelas pós-covid de cada um deles, são diferentes.  
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A fisioterapia tem como objetivo, recuperar sua aptidão 
física, melhorar a dispneia, reestabelecer a massa muscular, 
incluir músculos respiratório e tronco e melhorar o psicológico 
desse paciente. Pacientes graves, que obtiveram disfunções 
respiratórias, receberão o tratamento em casa. 
        Pacientes pós COVID-19, é necessário que sejam 
monitorados cuidadosamente no decorrer do processo de 
reabilitação. O telemonitoramento é utilizado para pacientes de 
maior vulnerabilidade, os que sobreviveram ao quadro grave 
por meio de risco cardiovascular, obtiveram o aumento da 
mortalidade pós-fase aguda da doença. 
            A intervenção terapêutica em pacientes pós-covid-19, é 
realizada por meio de exercícios específicos, que estão 
associados ou não associados, as técnicas que estão 
relacionadas a sequelas do paciente. É realizado após 72h, 
não havendo febre e sem antitérmico, havendo estabilidade da 
saturação periférica e frequência respiratória, obtendo 
estabilidade clínica ou radiológica. (Guia de Orientações 
Fisioterapêuticas na Assistência ao Paciente Pós COVID – 19). 

Recuperação Pós-Uti: Para que o paciente se 
recupere no hospital, o fisioterapeuta pode realizar exercícios 
com pesos, para fortalecer a fisioterapia respiratória e 
periférica.(https://www.previva.com.br/fisioterapia-coronavirus-
covid-19/)  

Pacientes que obtiveram um quadro mais grave 
apresentará algumas limitações físicas e funcionais após a 
recuperação. Será necessário atendimento fisioterapêutico, a 
domicílio ou ambulatorial (Guia de Orientações 
Fisioterapêuticas na Assistência ao Paciente Pós COVID – 19). 
  Segundo Salawu et.al, 2020, relata que ao realizar 
exercícios de cinesioterapia, alongamento muscular, 
eletroestimulação neuromuscular (EENM), ortostatia e marcha 
tem papel importante na UTI em paciente grave, e para 
pacientes ambulatoriais que precisam de seguimentos pós alta 
(Nielsen C.C; Campos C.S). 

• Exercícios Aeróbicos: baixa intensidade, 
aumentando gradualmente.  Três a cinco vezes por 
semana de 20 a 30 minutos. 
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• Treinamento de Força/Resistência: 
progressivo, trabalhar cada grupamento muscular em 
média de 8 a 12 RM intervalo de descanso 2 minutos e 
frequência de 2 a 3 vezes na semana. 

• Treino de equilíbrio. 

• Treino respiratório: Ritmo respiratório, 
atividade torácica, mobilização do grupamento respiratório 
e treino do escarro. (www.pebmed.com.br/orientacoes-
para-reabilitacao-respiratoria-para-pneumonia-por-covid-
19/) 
Não há estudos que comprovem a extensão de sequelas 

da COVID-19, na prática há uma parcela significativa de 
pacientes que necessitam de fisioterapia, por apresentar 
dificuldades para respirar. A prática das atividades inclui o uso 
de um aparelho específico que trabalhe a musculatura 
respiratória de atividades físicas leves não envolvendo o uso 
de pesos ou outros aparelhos. 
(https://www.previva.com.br/fisioterapia-coronavirus-covid-19/) 

Nessa primeira fase o paciente deve retornar    a sua 
autonomia voltando a respirar sozinho. 
             A partir da segunda fase se inicia a fisioterapia motora, 
para o paciente recuperar a sua força muscular. Melhorando a 
higiene brônquica, até que sua respiração volte ao normal. 
https://www.soufisio.com.br/a-importancia-da-fisioterapia-no-
tratamento-e-recuperacao-de-pacientes-com-covid-19/). 

A fisioterapia respiratória trabalhará em todos esses 
casos com o objetivo de promover melhora das sequelas que 
consequentemente foram causadas pelo vírus da Covid-19, 
tanto respiratórias como também sequelas motoras visando 
assim à melhora da qualidade de vida do paciente. 
As sequelas causadas podem ser variadas, por isso o 
fisioterapeuta trabalhará como um todo, observando quais as 
necessidades e queixa principal tudo isso para melhorar e 
promover um bom estado clínico de saúde. 
 
Considerações finais 

Recentemente a fisioterapia respiratória é uma 
especialidade onde é exigida a presença de um profissional 

http://www.pebmed.com.br/orientacoes-para-reabilitacao-respiratoria-para-pneumonia-por-covid-19/
http://www.pebmed.com.br/orientacoes-para-reabilitacao-respiratoria-para-pneumonia-por-covid-19/
http://www.pebmed.com.br/orientacoes-para-reabilitacao-respiratoria-para-pneumonia-por-covid-19/
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especializado em UTI, havendo muita demanda de 
profissionais, em virtude da COVID-19. 

A reabilitação pulmonar é necessária para que os 
pacientes que tiveram a COVID-19, aos poucos voltem a 
realizar suas atividades de vida diária (ADV´s) normalmente. 
Visando o fortalecimento cardiorrespiratório e fortalecimento 
periférico, proporcionando melhora na sua qualidade de vida. 

Estudos não comprovam que pacientes que tiveram a 
COVID-19, venham a ter sequelas pulmonares sérias. Eles são 
mais acometidos a perderem massa muscular, dificuldade de 
locomoção e dificuldade para respirar. 

É indicado para os pacientes voltarem aos poucos à 
prática das atividades físicas. Nas seis primeiras semanas é 
indicado que o paciente faça mais exercícios respiratórios. 

A partir da segunda fase é indicado que o paciente 
comece a trabalhar com a parte motora, obtendo melhora na 
higiene brônquica, para que a sua respiração volte ao normal. 

Conclui-se que a fisioterapia respiratória é totalmente 
indicada para pacientes que estão se recuperando da COVID-
19, todo o tratamento é importante para reestabelecer o padrão 
respiratório e saúde física do paciente. 
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Resumo 
Os profissionais envolvidos com pacientes em processo de 
saúde e doença em unidades de terapia intensiva, buscam por 
ferramentas que auxiliem na complexa rotina diária. A política 
da Humanização que inclui a empatia, o respeito e a 
valorização como “norte” no processo de melhorar as práticas 
de cuidados com o paciente, sua família e entre a própria 
equipe, com ética e diálogo, vem se destacando com 
benefícios para todos. Este capítulo desta a importância do 
bom desenvolvimento das ações humanizadas no ambiente 
das unidades de terapia intensiva, objetivando a promoção 
desta modalidade. Foi realizado um estudado bibliográfico 
sobre o trabalho de vários autores acerca da importância da 
humanização na construção do relacionamento entres os 
indivíduos envolvidos no processo de tratamento do paciente 
crítico.  
 
Palavras-chave: Centros de atendimentos médico. Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Enfermagem. Assistência. 
Humanização. 
 
Abstract 
Professionals involved with patients in the process of health and 
illness in intensive care units, look for tools that help in the 
complex daily routine. The Humanization policy, which includes 
empathy, respect and appreciation as “north” in the process of 
improving care practices with the patient, his family and among 
the team itself, with ethics and dialogue, has stood out with 
benefits for all. This chapter emphasizes the importance of the 
good development of humanized actions in the intensive care 
unit environment, aiming to promote this modality. A 
bibliographic study was carried out on the work of several 
authors about the importance of humanization in the 
construction of the relationship between the individuals involved 
in the treatment process of the critical patient. 
 
Keywords: Medical assistance centers. Intensive Care Unit 
(ICU). Nursing. Assistance. Humanization. 
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Resumen 
Los profesionales involucrados con pacientes en proceso de 
salud y enfermedad en unidades de cuidados intensivos, 
buscan herramientas que ayuden en la compleja rutina diaria. 
La política de Humanización, que incluye la empatía, el respeto 
y el aprecio como “norte” en el proceso de mejora de las 
prácticas asistenciales con el paciente, su familia y entre el 
propio equipo, con ética y diálogo, se há destacado con 
beneficios para todos. Este capítulo enfatiza la importancia del 
buen desarrollo de las acciones humanizadas en el ámbito de 
la unidad de cuidados intensivos, con el objetivo de promover 
esta modalidad. Se realizó un estudio bibliográfico sobre el 
trabajo de varios autores sobre la importancia de la 
humanización en la construcción de la relación entre los 
individuos involucrados en el proceso de tratamiento del 
paciente crítico. 
 
Keywords: Centros de asistencia médica. Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Enfermería. Asistencia. Humanización. 
 
Introdução 

Com o surgimento das UTIs – que fazem o atendimento 
de pacientes em estado crítico – tornou-se necessária a 
formação de equipes multidisciplinares contínuas e com 
observação constante.  

Pacientes graves que, antes do aparecimento destas 
unidades, tinham pouca ou nenhuma chance de sobrevivência, 
passaram a receber tratamentos que até então não dispunham. 
De acordo com o enfoque assistencial voltado aos problemas 
no âmbito individual, pressupõe-se que as unidades de 
cuidados devam ser adequadas às necessidades da clientela 
atendida constituindo-se em suporte para implantação de uma 
assistência efetiva ao paciente hospitalizado, principalmente 
nas UTI’s, em função da sua especificidade (TRANQUITELLI, 
2007). 

As primeiras tentativas de isolar pacientes graves a fim 
de proporcionar uma observação constante, facilitando, dessa 
forma, sua assistência surgiu com a iniciativa de Florence 
Nightingale, durante a Guerra da Criméia, em 1800, e 
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contribuiu sobremaneira, na organização desse tipo de serviço, 
a fim de facilitar o atendimento a pacientes graves (LINO; 
SILVA, 2001) 

Em uma instituição hospitalar, a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) é uma célula especializada, um ambiente que 
recebe pacientes que apresentam quadro clínico complexo, 
distintos e que exigem elevado nível de atenção e cuidado dos 
profissionais. Concomitante a isso, surgem os avanços 
tecnológicos que, nesse quesito, vêm beneficiar o trabalho na 
UTI, trazendo aprimoramento nos métodos diagnósticos e de 
tratamento das doenças, bem como novos equipamentos para 
auxiliar na manutenção e recuperação da vida (KROGER 
MMA; BIANCHINI SM; OLIVEIRA AL; SANTOS LSC, 2003.  

Cuidar de pacientes em UTI demanda conhecimentos 
muito específicos e diferenciados. Todos os pacientes são 
graves e muitos deles inconscientes, confusos ou incapazes de 
se comunicarem. A alta rotatividade dos pacientes e o 
constante contato com a morte causam frequentemente 
sentimentos de aproximação e separação que não são 
facilmente suportados pela equipe. (KNOBEL, 2006) 
Orlando (2002), considera “a UTI como um ambiente de 
elevada tensão, com incertezas quanto à sobrevivência e ao 
aparecimento de eventos catastróficos, o que produz 
ansiedade, facilmente traduzida em estresse no local de 
trabalho”. (ORLANDO, J.M.C.; NOZAWA, E.; TERZI, R.; 
BARBOSA; 2001).  

Para realizar a complexa rotina diária os profissionais 
de saúde desenvolveram uma prática assistencial distante, 
sem maiores envolvimentos com o paciente.  

No Brasil, os centros de terapia intensiva surgiram a 
partir da década de 70, no período do milagre econômico, em 
que o governo buscava também a modernização do setor de 
saúde, com a absorção de avanços tecnológicos, recursos 
farmacêuticos e de equipamento, bem como o 
desenvolvimento de métodos diagnósticos e de terapias, 
priorizando, então os níveis secundários e terciários de atenção 
(LINO; SILVA, 2001) 

Assim, compreende-se que não só o cenário específico 
das UTIs, mas também os espaços das instituições e 
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organizações de saúde viraram locus de reprodução do 
modelo biomédico cartesiano instituído histórico-socialmente. 
Constata-se que a recuperação de conceitos e práticas 
humanizadoras tem se tornado urgente, bem como 
desafiadora. Em meio aos desejos e necessidades emanados 
dos sujeitos nas práticas e nas relações no campo da saúde, 
estratégias governamentais começaram a ser traçadas e 
culminaram com a publicação do Programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH e, 
posteriormente, com a Política Nacional de Humanização da 
atenção e gestão em saúde – PNH (BRASIL, 2010). 

Embora a Política Nacional de Humanização tenha 
como um de seus eixos norteadores a adoção por parte das 
escolas formadoras de profissionais de disciplinas que 
abordem humanização, na prática o que vemos é este tema 
sendo abordado de forma sôfrega e superficial, sendo que 
muitas vezes ao final da disciplina os alunos se surpreendem 
com a amplitude do tema (MONGIOVI VG; ANJOS RCCBL; 
SOARES SBH, 2001).  

Realizar o caminho inverso a esta prática, ou seja, 
humanizar, é uma tarefa nada fácil, mais fundamental visto que 
o paciente se encontra fragilizado pelo seu quadro patológico. 
Conciliando a tecnologia como o acolhimento necessário, 
favorecendo o bom exercício técnico dos profissionais de 
saúde.  

O presente trabalho é fruto de um levantamento 
bibliográfico qualitativo que objetiva o estudo claro sobre as 
potencialidades e obstáculos nos cuidados humanizados na 
UTI, seguindo os estudos de alguns autores como Casate, 
Correa, Salicio, Gavia, Lino, Silva, Orlando, Tranquitelli, 
Barbosa, Garcia Fonseca e Stefanelli, entre outros.  
 
HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TERAPIA INTENSIVA 

A humanização surgiu após se observar como o 
paciente internado era tratado. Com regras rígidas, como se 
fosse mais um leito ocupado, com restrições para 
acompanhantes e visitas, observando sempre o que era melhor 
para a instituição. O paciente pedia sua individualidade, longe 
de seus amigos e familiares e sem objetos de seu uso e gosto.  
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A comunicação é o elo fundamental no processo de 
humanização. Comunicação entre a equipe, comunicação 
entre paciente e família, comunicação entre a equipe e o 
paciente.  

Estudos apontam que o cuidado integral e humanizado 
não deve se restringir apenas ao paciente, mas também a sua 
família, que assim como o paciente, encontra-se fragilizada e 
em sofrimento pela situação vivida. Ao mesmo tempo, aponta 
que embora os profissionais reconheçam a importância da 
presença da família junto ao paciente, na prática, muitas vezes 
ela é vista como um entrave para a manutenção das rotinas 
nas UTIs (PESSINI, L. 2004). 

Humanizar é cuidar do paciente como um todo, 
englobando o contexto familiar e social, incorporando e 
respeitando os seus valores, esperanças, aspectos culturais e 
as preocupações individuais. (KNOBEL, 2006) 

A equipe, em especial, de enfermagem, acaba 
refletindo sobre o tema, visto que a humanização é uma medida 
que visa à efetivação da assistência ao indivíduo, 
considerando-o um ser bio-psicosócio-espiritual (SILVA, et al, 
2011). 

Dentro dos serviços, a humanização deve ser vista 
como uma questão que vai além dos componentes técnicos, 
instrumentais e que envolvem as dimensões político-filosófica 
que lhe dão sentido, não como modismo (CASATE; CORREA, 
2005).  

Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(...) um processo vivencial que permeia toda a atividade do 
local e das pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o 
tratamento que merece como pessoa humana, dentro das 
circunstancias peculiares em que cada um se encontra (AMIB, 
2004). 

Uma reportagem publicada na Revista Veja, da editora 
Abril, em 10 de maio de 1995, que falava sobre o sofrimento 
dos pacientes e tinha como título “UTI Corredor de vida ou 
morte”, abalou o meio da saúde, com manifestações dos quatro 
cantos do país, e todos com intensão de minimizar os exageros 
ou distorções que as reportagens como esta costumam causar 
(AMIB, 2004). A partir deste acontecimento se formulou 
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parâmetros sobre as características da humanização dentro 
das UTIs.  

O Ministério da Saúde, em maio de 2000, criou o PNHA 
(Programa Nacional de Humanização da Assistência Nacional 
de Saúde). Programa esse que constitui uma política ministerial 
bastante singular se comparado a outros do setor, pois se 
destina a promover uma nova cultura de atendimento à saúde 
(BRASIL, 2000). 

Foram criados padrões para os espaços físicos, o que 
garantia o bem-estar do paciente, foram estipuladas visitas 
diárias para os familiares bem como atualização diária de 
informações sobre o quadro clínico do paciente. Mas ainda há 
muito a ser feito, pois a humanização é um processo que 
envolve todos os membros da equipe médica, em atuação na 
UTI, e todos precisam participar deste processo.  

As UTI’s têm como foco não apenas a recuperação do 
paciente, mas sim o seu bem-estar psicossocial, tornando 
evidente a necessidade da aproximação da equipe 
multidisciplinar juntamente com os seus pacientes, ao invés de 
relacionar-se por meio dos aparelhos que os monitoram 
(SILVA, et al, 2011). 

O Ministério da Saúde tem como pressupostos que 
humanizar é oferecer atendimento de qualidade aos usuários 
do sistema de saúde, agregando os avanços tecnológicos ao 
acolhimento para proporcionar um cuidado integral, buscando 
sempre a melhoria do ambiente onde o cuidado é prestado, ao 
mesmo tempo em que proporciona melhoria das condições de 
trabalho aos profissionais que ofertam esse cuidado 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

A equipe que atua na UTI é composta de pessoas 
ativas e ocupadas, o que muitas vezes passa a ideia de 
isolamento ao paciente que está abduzido da sua 
independência, dependente desta equipe médica, que entra no 
recito executa suas funções e saem para o próximo 
atendimento, muitas vezes sem nenhum tipo de diálogo.  

Tem-se visto nos últimos anos um considerável 
aprimoramento e crescimento de ações concretas destinadas 
a promover a humanização da assistência hospitalar no âmbito 
das UTIs, visto que a Unidade de Terapia Intensiva é um 
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ambiente que concentra pacientes graves, mas recuperáveis e 
cuidados por profissionais que se empenham em maximizar 
suas chances de vida, e de uma vida melhor e com uma 
assistência de qualidade e humanizada (SALICIO; GAVIA, 
2006). 

É necessário que o profissional se auto avalie 
constantemente para que suas ações contribuam para este 
processo de humanização. 

É a possibilidade de assumir uma posição de 
reconhecimento dos limites e ética de respeito ao semelhante. 
No trabalho de humanização o ponto chave é o fortalecimento 
desta posição ética de articulação do cuidado técnico cientifico 
conhecido e dominado, ao cuidado que incorpora a exploração, 
necessidade e o acolhimento do imprevisível, do incontrolável, 
ao indiferente e singular (MORAES; GARCIA; FONSECA; 
2004).  A humanização é a busca do resgate do respeito à vida 
humana dentro dos aspectos biológicos, fisiológicos e 
subjetivos.  

É fundamental adotar uma prática na qual o cliente e o 
profissional considerem como parte da sua assistência 
humanizada o conjunto desses aspectos, possibilitando 
assumir uma posição ética de respeito mútuo (MORAES; 
GARCIA; FONSECA; 2004).  

Todo esse processo se inicia com a comunicação – 
aberta, direta, construtiva – com o relato do que precisa ser 
melhorado e a possível realidade dessas mudanças ocorrem, 
pois, criar metas não alcançáveis não contribui com a prática 
da humanização.  

A comunicação é uma necessidade básica humana, 
sem a qual a existência do ser humano seria no mínimo 
impossível, portanto é pela comunicação verbal e não verbal, 
que está intimamente ligada a humanização, estabelecida com 
o paciente que podemos compreendê-lo em sua visão de 
mundo, seu todo, ou seja, seu modo de agir, pensar e sentir 
(STEFANELLI, 2000). 

Este estudo é relevante pois apresenta a proposta da 
humanização para equipe de enfermagem. Numa reflexão 
acerca de sua assistência profissional, diante da prática do 
cuidado, tornando-o acolhedor e humanizado.  
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É importante investir na capacitação teórico-prática da 
equipe para a pratica da humanização nas UTIs, estimulando a 
leitura durante as atividades laborais, com discussão de 
estratégias para a excelência do cuidado de enfermagem 
humanizado. 
 
Considerações finais 

Ao falarmos em cuidado de enfermagem ao ser 
humano, seja voltado para a assistência direta ou para as 
relações de trabalho, implica essencialmente falar de cuidado 
humanizado. Contudo é importante ressaltar que muitas vezes 
devido à sobre carga imposta pelo cotidiano do trabalho, a 
enfermagem presta uma assistência mecanizada e tecnicista, 
não reflexiva, esquecendo-se de humanizar o cuidado 
(COLLET & ROZENDO, 2003). 

O tema abordado objetivou demonstrar a importância 
da prática da humanização dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva. Respeitado o bem-estar do paciente, dos familiares 
e da equipe médica envolvida. Frente a ação de procedimentos 
que muitas vezes podem representar a morte do paciente.  

Obstáculos como a falta de comunicação entre o 
paciente, familiares e a equipe; o meio externo (sócio-
econômico-cultural); o mundo (sentimentos, fantasias, 
objetivos, emoções e pensamentos); são fatores que dificultam 
a promoção de um cuidado mais humanizado.  

Na construção deste trabalho foi realizada uma vasta 
pesquisa bibliográfica, que compreendeu artigos, periódicos 
publicados e livros sobre o tema “Humanização na UTI”.   

Perceber o ser humano como alguém que não se 
resume meramente a um ser com necessidades biológicas, 
mais como um agente biopsicossocial e espiritual, com direitos 
a serem respeitados, devendo ser garantida sua dignidade 
ética, é fundamental para começarmos a caminhar em direção 
à humanização dos cuidados de saúde. (BARBOSA E SILVA, 
2007). 

Compreendeu se que ações como ambiente 
higienizado, boa vontade e preparo dos profissionais 
envolvidos, materiais e equipamentos adequados e suficientes 
para realização dos procedimentos, conforto para o paciente e 
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os profissionais, pequenos gestos de atenção – como um toque 
afetuoso na mão – transformam a realidade drástica de se está 
em uma Unidade de Terapia Intensiva em algo mais ameno.  

A insegurança e o medo são amenizados com a 
humanização, o paciente se sente mais seguro e protegido, a 
equipe trabalha melhor sem tanta pressão e a família se 
tranquiliza e confia no tratamento ministrado para o seu ente 
querido. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Utilização da Oxigenoterapia em 
Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
Investigou-se o seguinte problema: “Como a oxigenoterapia 
pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DPOC?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese “a dificuldade para se ter 
acesso aos sistemas portáteis de oxigenoterapia”. O objetivo 
geral é “avaliar o quanto a oxigenoterapia poderá contribuir na 
qualidade de vida dos pacientes com DPOC”. Os objetivos 
específicos são: “analisar o impacto ao aderir a oxigenoterapia 
em pacientes com DPOC”; “discutir a respeito das 
contribuições e melhorias que a oxigenoterapia poderá trazer”; 
e “analisar o que pode ser feito para melhorar a qualidade de 
vida do paciente com DPOC, por meio da oxigenoterapia”. Este 
trabalho é importante para um profissional de saúde por haver 
uma necessidade de se obter auxílio na execução dos 
procedimentos e assim poder torná-lo capacitado para atuar 
junto aos demais profissionais da área com segurança e 
confiança. Para a ciência, é importante apresentar o quanto a 
oxigenoterapia pode melhorar e modificar a vida do paciente; 
agrega à sociedade a oportunidade de melhorar a qualidade de 
vida. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica, com 
duração de dois meses. A utilização da oxigenoterapia em 
pacientes com DPOC, são recursos que precisam ser de 
imediato para que ocorra uma alteração no padrão respiratório 
do paciente. Dependendo dos sintomas e do estágio da doença 
em que o paciente se encontra, o Ministério da Saúde 
recomenda o uso do oxigênio, tanto em regime ambulatorial 
quanto no agravamento da doença. Para manter a pressão e a 
saturação em níveis adequados, os profissionais de saúde 
utilizam alguns critérios para estabelecer o tempo, a dosagem 
e as situações em que devem utilizar o oxigênio. 
 
Palavras-chave: Oxigenoterapia. Doença Pulmonar. 
Qualidade de Vida. Obstrutiva Crônica. Dificuldade. 
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Abstract 
The theme of this chapter is Use of Oxygen Therapy in Patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The 
following problem was investigated: “How can oxygen therapy 
improve the quality of life of patients with COPD? ”. The 
following hypothesis was considered “the difficulty in having 
access to portable oxygen therapy systems”. The general 
objective is "to evaluate how much oxygen therapy can 
contribute to the quality of life of patients with COPD". The 
specific objectives are: “to analyze the impact of adhering to 
oxygen therapy in patients with COPD”; "Discuss the 
contributions and improvements that oxygen therapy can bring"; 
"Analyze what can be done to improve the quality of life of 
patients with COPD, through oxygen therapy". This work is 
important for a health professional because there is a need to 
obtain assistance in the execution of procedures and thus be 
able to enable him to work with other professionals in the area 
with safety and confidence; For science it is important to show 
how much oxygen therapy can improve and modify the patient's 
life; adds to society the opportunity to improve the quality of life. 
It is a qualitative theoretical research, lasting two months. The 
use of oxygen therapy in patients with COPD, are resources 
that need to be immediately for a change in the patient's 
breathing pattern to occur. Depending on the symptoms and the 
stage of the disease the patient is in, the Ministry of Health 
recommends the use of oxygen, both on an outpatient basis and 
in worsening the disease. To maintain pressure and saturation 
at adequate levels, health professionals use some criteria to 
establish the time, dosage and situations in which they must 
use oxygen. 
 
Keywords: Oxygen therapy. Lung disease. Quality of Life. 
Chronic obstructive. Difficulty. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el uso de oxigenoterapia en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Se investigó el siguiente problema: “¿Cómo puede la 
oxigenoterapia mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
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EPOC?”. Se consideró la siguiente hipótesis “la dificultad para 
acceder a sistemas portátiles de oxigenoterapia”. El objetivo 
general es "evaluar cuánto puede contribuir la oxigenoterapia a 
la calidad de vida de los pacientes con EPOC". Los objetivos 
específicos son: “analizar el impacto de la adherencia a la 
oxigenoterapia en pacientes con EPOC”; "Discutir las 
contribuciones y mejoras que puede traer la oxigenoterapia"; 
"Analizar qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con EPOC, a través de la oxigenoterapia". 
Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
porque existe la necesidad de obtener asistencia en la 
ejecución de los procedimientos y así poder trabajar con otros 
profesionales del área con seguridad y confianza; Para la 
ciencia es importante mostrar cuánto puede mejorar y modificar 
la oxigenoterapia la vida del paciente; agrega a la sociedad la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida. Es una investigación 
teórica cualitativa, de dos meses de duración. El uso de 
oxigenoterapia en pacientes con EPOC, son recursos que 
deben ser inmediatos para que se produzca un cambio en el 
patrón respiratorio del paciente. Dependiendo de los síntomas 
y el estadio de la enfermedad en que se encuentre el paciente, 
el Ministerio de Salud recomienda el uso de oxígeno, tanto de 
forma ambulatoria como para agravar la enfermedad. Para 
mantener la presión y la saturación en niveles adecuados, los 
profesionales de la salud utilizan algunos criterios para 
establecer el tiempo, la dosis y las situaciones en las que deben 
utilizar el oxígeno. 
 
Palabras clave: Terapia de oxígeno. Enfermedad pulmonar. 
Calidad de vida.  Obstructiva crónica. Dificultad. 
 
Introdução 

Este capítulo apresenta uma pesquisa com 
fundamentação teórica em autores da área de saúde, 
especificamente da oxigenoterapia e DPOC, como GOLD 
(2018) [4], Mazzarin et al. (2018) [5], Rufino; Costa (2013) [8], 
SBPT (2008) [9], entre outros da área de saúde. Atualmente, a 
DPOC tem chamado muita atenção por ser de incidência e 
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potencial de mortalidade no mundo e também pelo fato de que 
em alguns anos o índice poderá crescer. 

De acordo com GOLD (2018) [4], a DPOC, é 
identificada pela falta do fluxo aéreo em consequência da 
obstrução crônica vinculado a uma resposta irregular dos 
pulmões ao inalar partículas ou gases tóxicos. Geralmente, 
essa doença é gradativa e sua reversão não é total (GOLD, 
2018) [4]. 

A proposta deste capítulo está em responder ao 
seguinte problema: “como a oxigenoterapia pode melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes com DPOC”? Para Rocker, o 
objetivo da oxigenoterapia em pacientes com DPOC, está em 
garantir a oxigenação adequada sem agredir a acidose 
respiratória ou intensificar a hipercapnia. Porém, na prática, os 
procedimentos não são realizados corretamente, uma vez que 
os profissionais não possuem orientações adequadas e falta 
treinamento. (ROCKER, 2017) [7]. 

Alguns dos fatores de risco que podem ser associados 
com a DPOC, são os fatores externos como o tabagismo, 
produtos químicos, fumaça de lenha, infecções respiratórias 
graves na infância, desnutrição, prematuridade, entre outros. 
Um outro sintoma que se pode observar é a dispneia, ela está 
relacionada com a incapacidade física, com a redução da 
qualidade de vida, na qual o paciente só percebe a doença 
muito tarde, ou seja, quanto sente incapaz fisicamente (GOLD, 
2018) [4]. 

A hipótese que levanta frente ao problema em questão 
foi “a dificuldade para ter acesso aos sistemas portáteis de 
oxigenoterapia”. O tratamento domiciliar por meio da 
oxigenoterapia tem sido indispensável e indicado. Porém, para 
um bom resultado, é necessário a disponibilidade de 
equipamentos portáteis, para que o tratamento possa passar 
para um nível maior da atividade com o paciente e, assim, seu 
tratamento ser mais efetivo e dar possibilidades de redução nos 
efeitos e sintomas da doença.   

O tratamento por meio da oxigenoterapia traz 
vantagens e eficiência ao paciente, promovendo benefícios, 
porém também possui falhas terapêuticas, uma vez que não 
são realizadas por razões estéticas, sociais e econômicas, 
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especialmente quando a terapia não está associada a 
equipamentos portáteis que ajudaria evitando a restrição 
exigida pelos sistemas de distribuição de oxigênio 
convencionais (SBPT, 2008) [9]. 

O objetivo geral deste capítulo é, “avaliar o quanto a 
oxigenoterapia poderá contribuir na qualidade de vida dos 
pacientes com DPOC”. Por meio da Oxigenoterapia, será 
analisado como esta poderá contribuir na melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes e quais recursos poderão ser 
utilizados para chegar a um resultado positivo. 

Segundo Gold (2018) [4], a utilização da 
oxigenoterapia poderá diminuir a hipertensão pulmonar e, 
assim, reduzir a pressão arterial pulmonar, aumentando a 
tolerância a atividades físicas e, consequentemente, 
melhorando a qualidade de vida do paciente. Sem a 
oxigenoterapia, os pacientes tendem a apresentar aspectos 
como sensação de dispneia, ansiedade, depressão, 
intolerância ao exercício, tosse continua e com tudo isso na 
qualidade de vida ocorre a intervenção (GOLD, 2018) [4]. 

De acordo com Nettina (2015), o paciente pode ser 
prejudicado pelo simples fato de o profissional de saúde não 
possuir um preparo necessário para lidar com a situação com 
o paciente com DPOC, existe muita falta de instrução ao utilizar 
os inaladores. Diante disso, é preciso que os profissionais de 
saúde tenham conhecimentos necessário para manusear os 
equipamentos, saber orientar os pacientes e, como 
consequência, contribuir para uma melhora na saúde do 
paciente e na sua qualidade de vida (NETTINA, et al. 2015) [6]. 

Todos profissionais precisam estar atentos às técnicas 
corretas, só assim haverá uma redução nas internações. 
Orientando corretamente o paciente e auxiliando na sua 
reeducação, após ser detectado com a doença, poderá haver 
uma melhora e evitar que ele possa ser internado. Fazendo 
tudo corretamente desde o princípio, é possível que o paciente 
tenha uma qualidade de vida (NETTINA, et al. 2015) [6]. 

Os Objetivos Específicos deste trabalho são “analisar 
o impacto ao aderir a oxigenoterapia em pacientes com DPOC”; 
“discutir a respeito das contribuições e melhorias que a 
oxigenoterapia poderá trazer”; e “analisar o que pode ser feito 
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para melhorar a qualidade de vida do paciente com DPOC, por 
meio da oxigenoterapia”.  

O tratamento realizado por meio da oxigenoterapia é 
para o fornecimento de oxigênio extra para inspirar. O oxigênio 
pode ser fornecido por diversos tipos de dispositivos. Podem 
ser por meio de tanques de oxigênio líquido ou gasoso; e existe 
também os concentradores de oxigênio, nestes usa-se um tubo 
nasal (cânula) ou uma máscara. Os benefícios da 
oxigenoterapia são grandes, pois permitem que os pacientes 
sejam mais ativos e móveis, e, consequentemente, ocorre a 
diminuição da falta de ar, isso melhora significativamente a 
qualidade de vida, dando ao paciente uma expectativa de 
aumento de vida (MAZZARIN et al., 2018) [5]. 

O objetivo da oxigenoterapia está em aumentar a 
quantidade de oxigênio do paciente. Assim, poderá obter um 
aumento da sobrevida, da tolerância aos exercícios, uma 
redução do tempo de hospitalização, diminuição da dispneia, e 
uma melhora da qualidade de vida (BRASIL, 2011).  

Este capítulo tornou-se importante para profissionais 
de saúde, por abranger várias situações e trazer informações 
pertinentes. É preciso saber identificar o quadro em que o 
paciente se encontra e realizar o tratamento e a metodologia 
adequada, para que este possa ter uma qualidade de vida, pois 
somente dessa forma terá resultados favoráveis.  

A minha contribuição nesse capítulo para a ciência, 
está em mostrar que este trabalho completo é uma revisão 
literária da área de conhecimento da saúde, em que o conteúdo 
é a respeito da Utilização da Oxigenoterapia em Pacientes com 
DPOC. Assim, com esse material, outros possam realizar suas 
pesquisas para seus conhecimentos e aprimoramentos. 

Após a finalização desse capítulo, será possível afirmar 
que este é benéfico para a sociedade, uma vez que fazendo a 
leitura e o uso correto das tecnologias será possível ajudar o 
próximo em suas necessidades. 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica, em que foram utilizadas pesquisas 
bibliográficas fundamentadas em conhecimentos de autores da 
área da Saúde. 
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A metodologia utilizada foi por meio de artigos 
científicos e/ou livros acadêmicos, bem como em lei. A 
literatura utilizada foi baseada no tema do capítulo e seus 
objetivos. A busca foi realizada por meio do Google, no qual o 
foco estava na Utilização da Oxigenoterapia em pacientes com 
DPOC.  

O capítulo produzido por meio de bases citadas, a partir 
dos seguintes descritores: Oxigenoterapia e DPOC. Foram 
excluídas teses, capítulos de livros, dissertações ou trabalhos 
que não estavam relacionados com a Oxigenoterapia e a 
DPOC. Este capítulo tem o tempo previsto de dois meses de 
duração para sua finalização. 

Nesse capitulo, foi utilizada a metodologia de uma 
pesquisa qualitativa, na qual os autores trataram os dados 
obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, e vivência entre 
colegas de trabalho. Ele trata de uma revisão com caráter 
exploratório por meio de pesquisas bibliográficas, em que o 
objetivo está em destacar a etiologia da Oxigenoterapia e da 
DPOC, no qual os recursos utilizados objetivam à melhoria de 
vida do paciente. Assim, foi realizada pesquisas nas bases de 
dados Scielo, Educare, Revista Inclusão, sendo inclusos 
estudos na revisão entre os anos de 2004 a 2018. 
 
UTILIZAÇÃO DA OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES COM 
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

Neste capítulo, realizou-se uma revisão bibliográfica a 
respeito da Utilização da Oxigenoterapia em Pacientes com 
DPOC. Essa revisão justificou-se de uma perspectiva teórica 
em autores da área da saúde, no qual pode-se explanar 
conhecimentos de, GOLD (2018) [4], Mazzarin et al. (2018) [5], 
Rufino; Costa (2013) [8], SBPT (2008) [9], entre outros. 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)29, é 
um problema respiratório que pode ser tratado e não é 

 
29 Segundo a “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease” 
(GOLD) [4], a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma 
patologia comum, prevenível e tratável, que se caracteriza por 
limitação persistente no fluxo de ar pulmonar, com caráter usualmente 
progressivo e associado ao aumento da resposta inflamatória das vias 
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transmissível. Trata-se de uma obstrução crônica do fluxo 
aéreo, e essa obstrução frequentemente é sucessiva e está 
vinculada a uma inflamação anormal dos pulmões devido inalar 
partículas ou gases tóxicos, que podem ser causados pelo 
tabagismo. Ela é considerada uma das importantes causas de 
mortalidade no mundo e de acordo com a Organização Mundial 
de saúde (OMS), a estimativa é que até 2030, essa doença se 
torne a terceira principal causa de morte. O tratamento da 
DPOC, tem por objetivo diminuir os sintomas, melhorar a 
qualidade de vida e reduzir a mortalidade. Infelizmente essa 
doença é progressiva e o paciente pode ter em seu quadro uma 
piora a qualquer momento, por essa razão o paciente precisa 
ser acompanhado constantemente por profissionais para que 
possa ser identificado qualquer alteração da limitação do fluxo 
aéreo (GOLD, 2018) [4]. 

Para alguns casos de tratamento para o 
condicionamento físico, é recomendado a utilização da 
oxigenoterapia, principalmente a domiciliar, pois assim é 
possível o paciente obter uma melhoria em seu quadro atual. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT, 2000) [9], para o aproveitamento da oxigenoterapia 
domiciliar é importante haver uma a prescrição individual com 
objetivos dentro da aptidão do paciente. É requisitado a 
gasometria arterial, acompanhada a cada três meses ou 
quando a terapêutica for iniciada no hospital ou com paciente 
instável, adquirir prescrição médica e ainda examinar 
prescrição regularmente (SBPT, 2000) [9]. 

Atualmente, para se utilizar a oxigenoterapia em 
domicílio, existem quatro fontes de oxigênio. Entre elas, estão 
primeiro os cilindros de oxigênios que oferecem O2

 100% 
contínuo, com um fluxo de 2l/min por 5 horas. Segundo os 
concentradores de oxigênios são mais leves e baratos, estes 
filtram o ar do ambiente retirando o nitrogênio e elevando a 
quantidade de oxigênio. Terceiro, os oxigênios líquidos 
possuem peso baixo e podem ser mantidos no domicilio em 

 
aéreas e dos pulmões a gases e partículas nocivas. As exacerbações 
e comorbidades contribuem para a severidade geral da doença 
(GOLD, 2018) [4]. 
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ambientes refrigerados ou colocados em mochilas ou bolsas 
para transportes. Por fim, na quarta fonte, utilizam-se os 
oxigênios gasosos portáteis que contém um cilindro de 
alumínio sob pressão. O alumínio torna o cilindro mais leve 
para se transportar. (RUFINO; COSTA, 2013) 

Dentre os benefícios da oxigenoterapia, estão a 
redução na falta de ar do paciente e melhora na qualidade de 
vida. Assim é possível que o paciente ao realizar seu 
tratamento corretamente, poderá ter uma expectativa de 
aumento de vida, porém os acessos aos equipamentos 
portáteis ainda geram transtornos para que o profissional possa 
trabalhar com o paciente (MAZZARIN et al., 2018) [5]. 

Os meios mais práticos para a utilização da 
oxigenoterapia no Brasil, é com os concentradores elétricos de 
oxigênio, pois este possui custo baixo quando comparado aos 
outros métodos, além de ser conveniente para uso domiciliar 
(GOLD, 2018) [4]. 

Foi constatado em estudos que, a oxigenoterapia 
domiciliar contribui, significativamente, para uma melhora do 
paciente com DPOC, e por meio dela é possível ter melhoras 
neurológicas e redução do número de hospitalizações. A 
oxigenoterapia portátil é a mais recomendada para o paciente 
domiciliar, pois além de apresentar um melhor custo-benefício, 
ela dá mais liberdade durante as atividades, tem facilidade para 
recarregar e para transportar o equipamento, além de permitir 
a realização de uma atividade mais produtiva (LOCK, 1992). 

Dados científicos comprovam que a utilização da 
oxigenoterapia, possuem benefícios para portadores de DPOC, 
mas, atualmente, foram comprovadas que os benefícios se 
estendem a pacientes com outras doenças pulmonares 
avançadas. Estudos clínicos mostram uma grande redução das 
complicações e das mortalidades daqueles pacientes que 
fazem o uso da oxigenoterapia (BRASIL, 2011). 

Atualmente, a oxigenoterapia é a terapia disponível 
para reduzir a mortalidade por DPOC. Na reabilitação do 
paciente pulmonar, por meio da oxigenoterapia, houve um 
aceleramento no processo de redução dos sintomas e 
consequentemente uma melhora na qualidade de vida e, 
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assim, dando uma maior independência ao paciente 
(NETTINA, et al. 2015) [6]. 

O paciente com DPOC, deveria ser assistido pelas 
equipes de Saúde da Família. Os profissionais que atuam no 
atendimento precisam conhecer os procedimentos utilizados 
para prevenir a doença, como realizar a manutenção do 
tratamento, reconhecer os riscos e saber manejar. O 
profissional que acompanha o tratamento do paciente com 
DPOC precisa estar apto para orientar os familiares, 
cuidadores e, até mesmo, os pacientes. Ele deve estar atento 
a possíveis mudanças no quadro do paciente (NETTINA, et al. 
2015) [6]. 

Ao analisar o impacto de aderir a oxigenoterapia em 
pacientes com DPOC, foi constatado que a qualidade de vida 
daqueles que não fazem uso da oxigenoterapia é pior do que 
os que fazem. O seu uso contribui para a melhora da qualidade 
de vida, por meio da melhora dos sintomas (MAZZARIN et al., 
2018) [5]. 

Diante da pesquisa bibliográfica, pode-se perceber que 
a oxigenoterapia tem por objetivo a correção da hipoxemia, que 
é a insuficiência de oxigênio no sangue arterial. Por meio da 
oxigenoterapia, será possível a otimização do oxigênio e, 
assim, poder garantir a saturação de oxigênio adequado e 
promover a redução da carga de trabalho cardiopulmonar por 
meio da elevação dos níveis alveolar e sanguíneo de oxigênio. 
Existem dois tipos de sistemas aberto de oxigenoterapia, os de 
baixo fluxo e os de alto fluxo. Os de baixo fluxo tem por objetivo 
fornecer oxigênio num fluxo bem abaixo da necessidade do 
paciente, estes são abastecidos por meio de cateter que pode 
ser nasal, faríngeo ou transtraqueal, máscara simples ou 
máscara com reservatório de oxigênio. No sistema de alto 
fluxo, o fluxo de gás oferecido ao equipamento equivale – em 
fluxos, igual ou superior – ao fluxo que o indivíduo inspira. Este 
é oferecido por meio do mecanismo Venturi, que aspira o ar do 
ambiente, misturando com o fluxo de oxigênio.  (GOLD, 2018) 
[4]. 

As doenças pulmonares obstrutivas crônicas fazem 
parte do grupo de doenças pulmonares que possuem 
impedimento de ar nos pulmões e obtendo dificuldade na 
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respiração, por isso essa doença precisa da utilização da 
oxigenoterapia, para uma melhoria do paciente. O uso da 
oxigenoterapia precisa ser moderado, pois seu uso por um 
longo prazo e com doses elevadas, podem causar intoxicação. 
Lembre-se de que antes de escolher essa metodologia, é 
necessário que o paciente consulte com um especialista, este 
irá solicitar todos exames necessários para um diagnóstico 
proveitoso e, consequentemente, poder recomendar o 
tratamento adequado para cada caso. 
 
Considerações finais 

Diante do objetivo proposto nesse capítulo, foi possível 
analisar a contribuição da utilização da oxigenoterapia em 
pacientes DPOC, com a possibilidade de verificar na pesquisa 
bibliográfica o quanto a oxigenoterapia é essencial e pode 
ajudar o paciente. 

A Utilização da Oxigenoterapia em Pacientes com 
DPOC é essencial para os pacientes, pois pode lhes oferecer 
grandes possibilidades de expectativas de aumento de vida. 
Para que isso ocorra, é necessário que os profissionais de 
saúde envolvidos, tenham conhecimento necessário das 
atividades e dos equipamentos, preparo e, principalmente, 
paciência para ajudá-los a concluir suas atividades de forma 
correta e com qualidade. Após a análise pode-se afirmar que, 
a oxigenoterapia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida 
do paciente, se ele fizer o uso adequado.  

A relevância dessa pesquisa ficou em demonstrar aos 
colegas sua importância em saber utilizar metodologias 
corretas e orientá-los a como ajudar o paciente no seu dia a 
dia. A leitura desse conteúdo mostra que DPOC e 
oxigenoterapia, são temas vastos e que podemos aprender 
muito com o material. Todos precisam de ter um mínimo de 
conhecimento para saber lidar com as adversidades que 
ocorrem no dia a dia. É preciso ver a oxigenoterapia como um 
meio eficaz de ajuda, pois ela poderá dar uma expectativa de 
aumentar a sobrevida do paciente. 

Após finalizar esta pesquisa, posso afirmar que a 
oxigenoterapia pode auxiliar o paciente no desenvolvimento de 
atividades diárias e aumentar suas capacidades funcionais 
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promovendo uma certa independência. Cada paciente possui 
uma necessidade que pode ser igual à do outro ou diferente, 
depende do grau em que se encontra a doença, por essa razão 
é preciso que o profissional de saúde saiba qual metodologia 
utilizar para que haja uma recuperação satisfatória. Esse 
capítulo comprovou que por meio da oxigenoterapia, com 
auxílio do profissional de saúde e do paciente, é possível obter 
resultados positivos com relação a uma melhora significativa, 
por meio da utilização a oxigenoterapia. 

Concluo que, a oxigenoterapia tornou essencial para o 
paciente obter uma qualidade de vida. Profissionais de saúde 
precisam se qualificar para atender e orientar o paciente com 
DPOC, ao fazer uso da oxigenoterapia.  
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Resumo 
O tema deste capítulo é Atuação da Fisioterapia na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Investigou-se o seguinte problema: “as 
técnicas utilizadas pela fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) podem melhorar o quadro clínico dos 
pacientes?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “a fisioterapia tem 
capacidade de acelerar a alta do paciente submetido a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) terapia”. O objetivo geral é “delinear 
a importância da fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)”. Os objetivos específicos são: “investigar a atuação da 
fisioterapia no âmbito da UTI”; “mostrar o papel da fisioterapia 
na equipe multidisciplinar dentro de uma UTI”; e “analisar as 
técnicas utilizadas pela fisioterapia na UTI”. Este trabalho é 
importante para um profissional de saúde por promover a 
evolução dos pacientes na manutenção de suas funções vitais 
e na prevenção de possíveis agravos; para a ciência é 
importante mostrar o quanto a fisioterapia vem evoluindo com 
suas tecnologias ao lidar com pacientes críticos; agrega à 
sociedade a oportunidade de se obter melhores condições do 
paciente para que esse tenha uma ressocialização e uma 
reintegração funcional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica, com duração de dois meses. O papel da fisioterapia é 
fundamental para o atendimento de pacientes que necessitam 
da ventilação mecânica na Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), a atuação do fisioterapeuta ocorre desde o preparo antes 
da admissão do paciente, passando pelos ajustes quando 
necessários e finalizando com o acompanhamento do paciente 
durante todo o processo de internação. 
 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Fisioterapia. 
Ventilação Mecânica. Paciente Crítico. Equipe Multidisciplinar. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiotherapy Performance in the 
Intensive Care Unit (ICU). The following problem was 
investigated: “Can the techniques used by physiotherapy in the 
Intensive Care Unit (ICU) improve the clinical condition of 
patients?”. The following hypothesis was considered 
“physiotherapy has the capacity to accelerate the discharge of 
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the patient submitted to the Intensive Care Unit (ICU) therapy”. 
The general objective is "To outline the importance of 
physiotherapy in the Intensive Care Unit (ICU)". The specific 
objectives are: "to investigate the performance of physiotherapy 
in the ICU"; “Show the role of physiotherapy in the 
multidisciplinary team within an ICU”; and “analyze the 
techniques used by physiotherapy in the ICU”. This work is 
important for a health professional because it promotes the 
evolution of patients in maintaining their vital functions and 
preventing possible problems; for science it is important to show 
how much physiotherapy has been evolving with its 
technologies when dealing with critically ill patients; adds to 
society the opportunity to obtain better conditions for the patient 
so that he has a re-socialization and a functional reintegration. 
It is a qualitative theoretical research, lasting two months. The 
role of physiotherapy is essential for the care of patients who, 
from mechanical ventilation in the Intensive Care Unit (ICU), the 
physiotherapist's performance occurs from the preparation 
before the patient's admission, going through adjustments when 
necessary and ending with patient monitoring throughout the 
hospitalization process. 
 
Keywords: Intensive Care Unit. Physiotherapy. Mechanical 
ventilation. Critical patient. Multidisciplinary team. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el desempeño de la fisioterapia en 
la unidad de cuidados intensivos (UCI). Se investigó el 
siguiente problema: “¿Pueden las técnicas utilizadas por la 
fisioterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mejorar 
la condición clínica de los pacientes?”. Se consideró la 
siguiente hipótesis “la fisioterapia tiene la capacidad de 
acelerar el alta del paciente sometido a terapia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI)”. El objetivo general es "Destacar la 
importancia de la fisioterapia en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)". Los objetivos específicos son: "investigar la 
realización de la fisioterapia en la UCI"; “Mostrar el papel de la 
fisioterapia en el equipo multidisciplinar dentro de una UCI”; y 
“analizar las técnicas utilizadas por la fisioterapia en la UCI”. 
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Este trabajo es importante para un profesional de la salud 
porque promueve la evolución de los pacientes en el 
mantenimiento de sus funciones vitales y la prevención de 
posibles problemas; para la ciencia es importante mostrar 
cuánto ha ido evolucionando la fisioterapia con sus tecnologías 
al tratar con pacientes críticamente enfermos; agrega a la 
sociedad la oportunidad de obtener mejores condiciones para 
el paciente para que tenga una resocialización y una 
reintegración funcional. Es una investigación teórica cualitativa, 
de dos meses de duración. El papel de la fisioterapia es 
fundamental para el cuidado de los pacientes que, desde la 
ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), la actuación del fisioterapeuta se da desde la 
preparación antes del ingreso del paciente, pasando por 
ajustes cuando sea necesario y finalizando con el seguimiento 
del paciente. Durante todo el proceso de hospitalización. 
 
Palabras clave: Unidad de Cuidados Intensivos. Fisioterapia. 
Ventilación mecánica. Paciente crítico. Equipo multidisciplinar. 
 
Introdução 

A fisioterapia na Unidade de Terapia Intensivas (UTI) é 
essencial para ajudar a reduzir os riscos de complicações do 
quadro clínico do paciente, principalmente quando a internação 
é referente a respiração. O paciente que se encontra em um 
estado crítico ou potencialmente crítico, em relação aos seus 
inúmeros problemas clínicos, precisa ser avaliado e monitorado 
constantemente, inserindo conhecimentos específicos da 
atuação fisioterapêutica, esses podem ocorrer por meio da 
avalição clínica, monitorização do intercâmbio gasoso, 
avaliação da mecânica respiratória estática e dinâmica, 
avaliação cinesiofuncional respiratória e a avaliação 
neuromusculoesquelética com foco na funcionalidade. 

De acordo com Silva (2010), a fisioterapia é uma 
ciência da saúde que se define no estudo do movimento 
humano utilizando técnicas que ajudam pacientes a 
reintegrarem suas aptidões físicas, que por alguma razão 
foram afetadas por anomalias, processos traumáticos ou por 
patologias adquiridas. A fisioterapia respiratória é importante 
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para aqueles pacientes submetidos às Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), onde os tratamentos são realizados por meio 
de técnicas manuais ou instrumentais, no qual tem por objetivo 
remover as secreções das vias aéreas. (SILVA, 2010). 

A proposta deste capítulo está em responder ao 
seguinte problema, “as técnicas utilizadas pela fisioterapia na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) podem melhorar o quadro 
clínico dos pacientes?”. A fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) tem como principal atribuição realizar uma 
observação geral do paciente com o intuito de identificar os 
possíveis problemas do sistema respiratório e cardiovascular, 
e assim poder encontrar as técnicas adequadas para o 
tratamento do paciente. Para que tudo ocorra bem, é preciso 
que as vias aéreas e os músculos respiratórios do paciente 
estejam em pleno funcionamento. (LAHÓZ, 2009). 

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi 
“a fisioterapia tem capacidade de acelerar a alta do paciente 
submetido a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”. Os objetivos 
da fisioterapia respiratória está em prevenir e reduzir os efeitos 
das obstruções causadas pelas secreções como 
hiperinsuflações e atelectasias, a distribuição inadequada da 
ventilação e para toda essa prevenção é preciso utilizar 
técnicas de drenagem postural, manobras de higiene 
brônquica, tosse assistida e aspiração se for necessário. Para 
trabalhar a força dos músculos respiratórios, pode ser indicado 
o Respiron que se utiliza para a prática dos exercícios de 
incentivo.   

O objetivo da fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e semi-intensiva está em prevenir complicações 
causadas pelas vias respiratórias quando utiliza a ventilação 
mecânica ou pela falta de mobilidade. Para evitar essas 
complicações, o fisioterapeuta faz uso da conduta de 
fisioterapia respiratória, em que o objetivo é otimizar a função 
respiratória para facilitar nas trocas gasosas; adequar o suporte 
respiratório; prevenir e tratar as complicações pulmonares. 
(BORGES, 2009). 

O objetivo geral deste capítulo é, “delinear a 
importância da fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)”. A principal missão do fisioterapeuta na Unidade de 
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Terapia Intensiva (UTI) consiste em executar seus 
conhecimentos e auxiliar nas funções cardiorrespiratórias do 
paciente. É preciso que as vias aéreas e os músculos 
respiratórios sejam estimulados para um bom funcionamento, 
e assim o paciente ter uma respiração adequada. Ao realizar 
de forma correta a assistência ao paciente, este poderá ajudar 
na prevenção e no tratamento de doenças cardiopulmonares, 
circulatórios e musculares, sendo possível reduzir 
complicações clínicas. 

Pacientes com o quadro clínico especial, que precisam 
de tratamentos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), poderão 
fazer uso do sistema de monitorização contínua, o qual permite 
que o tratamento de pacientes graves ou descompensados 
sejam realizados com mais rapidez. (JERRE et al., 2007). 

No paciente em estado crítico na UTI, utiliza-se 
técnicas da fisioterapia que trazem melhorias e garantem que 
o exercício físico realizado adequadamente possa visar na 
recuperação do paciente. A eficácia do tratamento irá depender 
da necessidade do paciente, ao realizar as avaliações no 
paciente grave, deverá levar em conta a postura do paciente 
no leito, as técnicas de treinamento muscular e aprimoramento 
das funções respiratórias. (MONTENEGRO, 2012a). 

O profissional que possui responsabilidade de fazer 
uso das técnicas de exercício físico que poderá ser aplicado 
em pacientes de diferente quadro clínicos é o fisioterapeuta. 
Esta precisa estar atento às necessidades do paciente, pois a 
aplicação das técnicas de forma adequada, poderá piorar o 
quadro clínico do paciente. Nas Unidades de Terapias 
Intensivas (UTI), é recomendado que se tenha um especialista 
em fisioterapia cardiorrespiratória. Este especialista precisa 
estar preparado para sua atuação, onde é realizado todos os 
processos adequadamente, que poderá ajudar o paciente a ter 
melhora em seu quadro clínico. (CHY, 2013). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “investigar 
a atuação da fisioterapia no âmbito da UTI”; “mostrar o papel 
da fisioterapia na equipe multidisciplinar dentro de uma UTI”; e 
“analisar as técnicas utilizadas pela fisioterapia na UTI”.  

O método mais utilizado pelos fisioterapeutas em 
hospitais é a fisioterapia respiratória, pois por meio dela é 
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possível manter as vias aéreas livres de secreções. Para a 
remoção das secreções o procedimento padrão utilizado na 
UTI em pacientes com vias aéreas artificiais, é a aspiração, 
porque através dela poderá haver uma eficácia no tratamento 
do paciente. (ROSA et al., 2007). 

Este capítulo tornou-se importante para profissionais 
de saúde, por promover a evolução dos pacientes na 
manutenção de suas funções vitais e na prevenção de 
possíveis agravos. Os resultados favoráveis ocorrem mediante 
o profissional de saúde realizar adequadamente o tratamento e 
a metodologia, e saber identificar o quadro em que o paciente 
se encontra.  

A nossa contribuição neste capítulo para a ciência, é 
importante por mostrar o quanto a fisioterapia vem evoluindo 
com suas tecnologias ao lidar com pacientes críticos. O avanço 
explosivo da ciência e da tecnologia referente ao paciente 
crítico tem requisitado que o fisioterapeuta realize 
constantemente treinamentos especializados e atualizações 
contínuas. Após todo esse conhecimento o fisioterapeuta 
poderá assumir diversos papeis, seja na assistência, na 
avaliação e monitorização, na formação, na administração e na 
investigação científica. 

Após a finalização deste capítulo, será possível afirmar 
que este é benéfico para a sociedade, por agregar a 
oportunidade de se obter melhores condições para o paciente 
para que esse tenha uma ressocialização e uma reintegração 
funcional. 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica, em que foi utilizado pesquisas bibliográficas 
fundamentadas em conhecimentos de autores da área da 
Fisioterapia. 

A metodologia utilizada foi através de artigos científicos 
e/ou livros acadêmicos, bem como em lei. A literatura utilizada 
foi baseada no tema do capítulo e seus objetivos. A busca foi 
realizada através do Google, na qual o foco estava na Atuação 
da Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

O capítulo foi realizado através de bases citadas, a 
partir dos seguintes descritores: Fisioterapia Respiratória e 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram excluídas teses, 
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capítulos de livros, dissertações ou trabalhos que não estavam 
relacionados com a Fisioterapia na UTI. Este capítulo tem o 
tempo previsto de dois meses de duração para sua finalização. 

Este capítulo foi utilizado a metodologia de uma 
pesquisa qualitativa, na qual os autores trataram os dados 
obtidos por meio da pesquisa bibliográfica.  

Este trata de uma revisão com caráter exploratório por 
meio de pesquisas bibliográficas, em que o objetivo está em 
destacar a etiologia da Fisioterapia na UTI, onde os recursos 
utilizados objetivam a melhoria de vida do paciente. Assim, foi 
realizada pesquisas nas bases de dados Scielo, Educare, 
Revista Inclusão, sendo inclusos estudos na revisão entre os 
anos de 2002 a 2018. 
 
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA (UTI) 

Neste capítulo realizou-se uma revisão bibliográfica a 
respeito da Atuação da Fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Esta revisão justificou-se de uma perspectiva 
teórica em autores da área da saúde, em que se pode explanar 
conhecimentos de Azeredo (2002), Jerre et al., (2007), 
Pinheiro; Chistofoletti (2012), Rosa et al. (2007), Silva (2010), 
Silva; Maynard; Cruz (2010), entre outros. 

A fisioterapia respiratória é uma especialização que faz 
uso de técnicas de avaliação e tratamento buscando melhoria 
da aptidão pulmonar (respiração) e transporte de oxigênio do 
paciente. A fisioterapia respiratória reabilita e previne algumas 
modificações respiratórias, por exemplo: retenção de 
secreções, obstrução ao fluxo aéreo, capacidade pulmonar, 
melhora de execução de atividades físicas e diárias. 
Dependendo da instituição de formação do fisioterapeuta, esta 
é uma especialização que pode durar até dois anos. O 
fisioterapeuta é o profissional especializado para ajudar a 
prevenir, avaliar e tratar os distúrbios cinético-funcionais ou do 
movimento, no ambiente da UTI34. Estes compreendem desde 

 
34 O reconhecimento da Fisioterapia em Terapia Intensiva como uma 
especialidade profissional sucedeu com a Resolução nº 402/2011, 
emitida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
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modificações no aparelho neuromusculoesquelético, bem 
como as modificações na função dos sistemas respiratório e 
cardiovascular.  (SILVA; MAYNARD; CRUZ, 2010). 

A fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
tem por objetivo a melhora da capacidade funcional geral dos 
pacientes e como consequência a restauração da sua 
independência respiratória e física, procurando reduzir os 
riscos de complicações daqueles que permanecem no leito. As 
técnicas e recursos utilizados dão preparo ao paciente, nas 
quais este possa ter uma respiração espontânea e em seguida 
a almejada alta da UTI. (GOLD, 2017-2018). 

A especialidade Fisioterapia em Terapia Intensiva é 
reconhecida e disciplinada pelo COFFITO através da 
Resolução n° 402/2011. O fisioterapeuta desempenha papéis 
como a aplicação de técnicas e recursos relacionados à 
manutenção do transpasse de vias aéreas, a realização de 
metodologias referente à via aérea artificial, a participação no 
processo de instituição e gerenciamento da ventilação 
mecânica (VM), melhora da interação entre o paciente e o 
suporte ventilatório, condução dos protocolos de desmame da 
ventilação mecânica, incluindo a extubação, implementação do 
suporte ventilatório não invasivo, gerenciamento da 
aerossolterapia e oxigenoterapia, mobilização do doente 
crítico, dentre outros. (MONTENEGRO, 2012a). 

Uma das modalidades de apoio utilizada em terapia 
intensiva é o suporte ventilatório mecânico, que é uma forma 
artificial de manter as trocas gasosas o mais próximo do 
fisiológico. A ventilação mecânica invasiva é um elemento 
essencial da ressuscitação cardiopulmonar, ele pode salvar 
vidas durante uma variedade de doenças agudas e crônicas. 
(AZEREDO, 2002). 

Os Centros de Terapias Intensivas (CTIs), são 
unidades profundas, dotadas de sistema de monitorização 
contínua que corroboram pacientes graves e potencialmente 

 
(COFFITO), a qual foi impulsionada pelo crescimento e 
desenvolvimento da prática assistencial deste profissional, evolução 
científica e reconhecimento por parte da equipe multiprofissional e 
sociedade civil. 
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graves, com descompensação de um ou mais sistemas 
orgânicos e que por meio do suporte e tratamento intensivos 
possam ter possibilidades de se recuperarem. Todo paciente 
crítico ou potencialmente crítico, em virtude do desempenho de 
seus vários problemas clínicos, deve ser avaliado e monitorado 
de forma contínua, incluindo alguns aspectos específicos da 
atuação fisioterapêutica, tais como a avaliação clínica, 
monitorização do intercâmbio gasoso, avaliação da mecânica 
respiratória estática e dinâmica, avaliação cinesiofuncional 
respiratória e a avaliação neuromusculoesquelética com foco 
na funcionalidade. (PINHEIRO, CHISTOFOLETTI, 2012). 

Souza (2007) afirma que a ascensão da fisioterapia 
adveio da necessidade de especialização do profissional em 
diversas áreas. A fisioterapia faz parte do atendimento 
multidisciplinar proporcionada aos pacientes internados nas 
Unidades de Terapia Intensiva. Sua atuação é extensiva se 
fazendo evidente em vários segmentos do tratamento 
intensivo, utilizando em pacientes críticos, com a finalidade de 
prevenir ou tratar complicações respiratórias. Nesse sentido, 
frequentemente é anexada a um arranjo de procedimentos que 
estimam a reexpansão pulmonar e remoção das secreções das 
vias aéreas. (SOUZA, 2007). 

Conforme Silva (2010), a fisioterapia representa um 
componente da equipe multidisciplinar nas Unidades de 
Terapia Intensiva. Além do seu papel tradicional na terapêutica 
da obstrução do fluxo aéreo e retenção de secreção, outros 
aspectos relacionados cujos à expansão pulmonar e a 
disfunção muscular como também a mobilização e o 
treinamento muscular são habilidades que precisam ser 
exercidos por profissionais fisioterapeutas. (SILVA, 2010). 

Azeredo (2002) conclui que o cuidado da fisioterapia 
nas Unidades de Terapia Intensiva é essencial na reversão de 
complicações associadas à ventilação mecânica. Desde a 
introdução da fisioterapia respiratória nas Unidades de Terapia 
Intensiva com técnicas respiratórias cada dia mais adaptada a 
nossa atualidade, tanto em manobras reexpansivas quanto na 
higiene brônquica. Entretanto, apesar de serem amplamente 
utilizada, é preciso observar a veracidade após as aplicações, 
se precisará de um contínuo aprimorando a respeito da forma 
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como está sendo manejada. Fato é que as competências e 
habilidades intensivas da fisioterapia respiratória diminuem o 
risco de complicações e infecções hospitalares. Diante disso, o 
desempenho do fisioterapeuta nas Unidades de Terapia 
Intensiva conflui-se em benefícios principalmente para os 
pacientes.  

Uma das recomendações para o bom funcionamento 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é a exigência da 
atuação de um fisioterapeuta respiratório. Este profissional é 
indicado por saber prevenir ou reconhecer as disfunções e 
tratá-las, pois, possui formação adequada e titulação garantida 
pela sociedade científica, que representa essa área de atuação 
da fisioterapia. 

O fisioterapeuta precisa ser especialista e conhecer as 
técnicas necessária para que seu trabalho possa auxiliar na 
redução da estadia do paciente na UTI e consequentemente 
haver uma redução nas complicações e consequências que 
causa as internações. Para que seu conhecimento seja 
aprimorado é preciso que o profissional fisioterapeuta trabalhe 
na ventilação mecânica, no sistema respiratório, na 
mobilização precoce do leito, na interpretação de exames 
laboratoriais e de imagens; nas técnicas terapêuticas 
existentes, entre outros. Além de trabalhar em praticamente 
todos os setores, é preciso que realize diariamente uma 
avaliação do estado do paciente e traçar planos de conduta 
para que este possa ter evoluções no tratamento. (SOUZA, 
2007). 
 
Considerações finais 

Diante do objetivo proposto neste capítulo, foi possível 
analisar a atuação da fisioterapia na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), com a possibilidade de verificar na pesquisa 
bibliográfica o quanto a fisioterapia é importante e pode ajudar 
o paciente em sua alta hospitalar. 

A fisioterapia respiratória é definida como uma 
especialidade da fisioterapia que utiliza estratégias, meios e 
técnicas de avaliação e tratamento na busca da otimização do 
transporte de oxigênio, com o intuito de prevenir, reverter ou 
minimizar disfunções ventilatórias, ajudando na máxima 
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funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes; 
proporcionando assistência ao paciente crítico das Unidades 
de Terapia Intensiva. 

Após a análise pode-se afirmar que a função do 
Fisioterapeuta Respiratório na Unidade de Terapia Intensiva é 
imprescindível, porque através dela pode reverter às condições 
clínicas e críticas apresentadas na Unidade. Conforme 
pesquisas na literatura, o Fisioterapeuta Respiratório atua por 
meio de manobras e técnicas especificas, reduzindo o risco de 
complicações e o tempo de internação na Unidade de Terapia 
Intensiva, podendo melhorar o quadro geral do paciente, 
acelerando a evolução clínica resultando em alta hospitalar.  

Esta pesquisa tem sua relevância para pesquisas 
futuras, pelo fato de ser um conteúdo amplo no campo 
dissertativo, de modo que outros profissionais possam fazer 
uso deste material como fonte de pesquisas posteriores.  

Após finalizar esta pesquisa podemos afirmar que a 
fisioterapia possui um conjunto extenso de técnicas que 
complementam os cuidados a pacientes graves. As principais 
indicações são: a melhora da função pulmonar, terapia para 
alívio da dor e dos sintomas psicofísicos e atuação na 
prevenção e reabilitação de complicações cardiovasculares e 
neurológicas. O fisioterapeuta busca por benefícios na UTI 
como a preservação da vida, melhorando sua qualidade e 
aliviando os sintomas físicos, dando oportunidade, sempre que 
possível, para a independência funcional do paciente. 

Este capítulo comprovou que através da fisioterapia 
aplicada em pacientes críticos que se encontram em uma 
Unidade de Terapia Intensiva traz resultados positivos, 
podendo reduzir os riscos de infecções, mantendo as 
funcionalidades corporais, promovendo à deambulação 
precoce do paciente, menor tempo de internação, maior 
recuperação e menores taxas de mortalidade, sendo este 
essencial no ambiente hospitalar. 

Concluímos que para o profissional fisioterapeuta 
ganhar mais espaço e mais autonomia é preciso que este 
procure constantemente especializar-se e qualificar-se na área, 
e também de mais estudos qualitativos e quantitativos que 
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descrevam a percepção da equipe multiprofissional junto ao 
fisioterapeuta na UTI. 
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Resumo 
Síndromes cerebelares nem sempre são acompanhadas por 
problemas respiratórios, porém estudos demonstram que o 
cerebelo apresenta conexão com a manutenção do ritmo 
ventilatório. Assim, a Fisioterapia Respiratória pode ser de 
grande valor no tratamento de pacientes com alterações 
cerebelares.  
 
Palavras-chave: Síndromes cerebelares. Fisioterapia 
respiratória.  
 
Abstract 
Cerebellar syndromes are not always linked to respiratory 
problems; however, studies show that the cerebellum is 
connected to the maintenance of ventilatory rhythm. Thus, 
respiratory physiotherapy can be of great value in the treatment 
of patients with cerebellar disorders. 
 
Keywords: Cerebellar syndromes. Respiratory physiotherapy. 
 
Resumen 
Los síndromes cerebelosos no siempre están relacionados con 
problemas respiratorios, sin embargo, los estudios muestran 
que el cerebelo está relacionado con el mantenimiento del ritmo 
ventilatorio. Por tanto, la fisioterapia respiratoria puede ser de 
gran valor en el tratamiento de pacientes con trastornos 
cerebelosos. 
 
PALABRAS-CLAVE: Síndromes cerebelosos. Fisioterapia 
respiratoria.  
 
Introdução 

A respiração é um processo básico de manutenção da 
vida humana, pois permite que o organismo troque oxigênio e 
gás carbônico com o meio ambiente. Isso acontece em 
decorrência de uma pressão negativa gerada pela contração 
do diafragma que permite a entrada de ar no corpo. O ar entra 
pelo nariz, seguindo as vias aéreas (zona condutora) até 
chegar aos pulmões. Lá existem alvéolos (zona respiratória), 
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pequenos sacos que possibilitam a troca gasosa por meio de 
uma membrana alvéolo-capilar, por onde ocorre uma difusão 
simples entre o oxigênio vindo do meio ambiente e o gás 
carbônico vindo do corpo (WEST, 2013). 

O oxigênio vindo do alvéolo seguirá para o corpo por 
meio da grande circulação, saindo do pulmão pela veia 
pulmonar em direção ao átrio esquerdo do coração e saindo do 
ventrículo esquerdo para a aorta, e dela para o corpo. O 
transporte de oxigênio pode ser realizado de duas maneiras: 
dissolvido no sangue ou combinado com a hemoglobina 
(oxiemoglobina). Já o transporte do gás carbônico pode ocorrer 
de três maneiras: dissolvido no sangue, na forma de 
bicarbonato ou na forma de carbamino em combinação com 
proteínas sanguíneas. O gás carbônico do corpo chega ao átrio 
direito do coração por meio da veia cava, segue para o 
ventrículo direito, de onde será impulsionado para o pulmão por 
meio da artéria pulmonar, realizando a pequena circulação, na 
qual será efetuada a troca gasosa pulmonar para que um novo 
ciclo comece (WEST, 2013). 

Para que isso ocorra mantendo a homeostase do corpo 
existe um sistema de controle respiratório. Nele, existem 
sensores aptos para reunir as informações sobre a acidez local, 
centros de controle central capazes de interpretar e coordenar 
essas informações e, por fim, efetores (músculos respiratórios) 
que promovem a respiração (WEST, 2013). 

Os quimiorreceptores podem sofrer alterações de pH, 
pois sua diminuição (aumento da concentração de H+) resulta 
em estímulo da ventilação, enquanto o aumento do pH 
(diminuição da concentração de H+) resulta na inibição da 
ventilação. Esses quimiorreceptores podem ser periféricos 
(localizados principalmente nos glomos carotídeos e aórticos, 
respondem em caso de redução de pH e Po2 arterial ou em 
aumentos na Pco2 arterial) ou centrais (localizados perto da 
superfície ventral do bulbo, respondem também em casos de 
variações de pH ocorridas no líquido extracelular cerebral ou 
no líquido cerebrospinal, quando o CO2  é difundido para fora 
dos capilares cerebrais). Independentemente de onde estão 
localizados, são responsáveis por enviar essas informações de 
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mudanças de pH aos centros respiratórios para que os efetores 
sejam estimulados (WEST, 2013). 

Os centros respiratórios são responsáveis por 
coordenar o padrão rítmico da inspiração e da expiração e 
tentam corrigir qualquer alteração percebida pelos receptores. 
O processo automático da respiração em situações normais é 
fornecido pelo tronco encefálico, mas o córtex pode prevalecer 
em caso de necessidade de controle voluntário. O ritmo básico 
da ventilação ocorre por meio de estímulos gerados por células 
bulbares. A inspiração é realizada por células do grupo 
respiratório dorsal e a expiração por células do grupo 
respiratório ventral. Na ponte existem dois centros 
respiratórios: o centro apnêustico e o centro pneumotáxico. O 
primeiro é capaz de gerar estímulos inspiratórios em casos de 
apneia (comprovado em animais, mas não totalmente 
entendido em humanos), enquanto o segundo é capaz de inibir 
a inspiração regulando a frequência respiratória e o volume de 
ar inspirado. Além disso, outras regiões do cérebro, como o 
hipotálamo e o sistema límbico, também podem gerar 
modificações na respiração em situações de alteração 
emocional. Assim como o cerebelo, que pode modular a 
ventilação com participação inibitória de seu córtex e 
estimulatória de seus núcleos profundos (WEST, 2013; BANJAI 
et col, 2008). 
 
DESENVOLVIMENTO. 

O cerebelo é uma estrutura do encéfalo, integrante do 
Sistema Nervoso Central (SNC), intimamente conectado ao 
córtex cerebral, tronco cerebral e medula espinal. Os 
mecanismos fisiológicos das funções cerebelares ainda são 
objetos de estudos constantes, assim como outras partes do 
encéfalo. Durante muito tempo houve a crença de que o 
principal papel do cerebelo era o controle de movimentos. 
Sabemos que todos os movimentos voluntários dependem da 
contribuição do cerebelo, que atua indiretamente controlando 
diversas funções do SNC em diferentes níveis, e opera 
coordenando intenção e execução, permitindo a antecipação e 
os ajustes para os movimentos motores típicos, baseados em 
informação sensorial e em memória prévia.  
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Contudo, estudos mais recentes de ressonância 
magnética, aplicada durante a realização de tarefas múltiplas, 
demonstraram que a maior parte do cerebelo tem relação com 
as funções cognitivas, não motoras (KING, 2019). Bem como 
os lóbulos cerebelares não refletem suas subdivisões 
funcionais e praticamente todo o córtex cerebral se comunica 
com o cerebelo de maneira bidirecional. Isso explica as 
diversas associações entre a lesão cerebelar e as ataxias, não 
só motoras, mas as cognitivas e as executivas. O contrário 
também é verdadeiro: doenças neurológicas como o autismo, 
a depressão, a esquizofrenia e a dislexia acabam danificando 
o cerebelo (D’ANGELO e CASALI, 2013). 

O cerebelo recebe fibras aferentes do córtex cerebral por 
meio dos núcleos pontinhos de diversos núcleos do tronco 
cerebral, incluindo os núcleos vestibulares, cuneiforme, olivar 
inferior e da medula espinhal por meio dos tratos 
espinocerebelares dorsais e ventrais. As fibras eferentes 
partem dos núcleos centrais, via células de Purkinje, para os 
Núcleos Cerebelares Profundos (NCP) de onde se distribuem 
para os núcleos do tronco cerebral (formação reticular, 
fastidioso rosa, vestibular e olivar inferior). Esses estímulos são 
moderados pelo córtex cerebelar de maneira circular. O 
controle motor cerebelar é homolateral, feito de maneira 
indireta, através de várias conexões, modulando sem contato 
direto com neurônios motores. 

As alterações cerebelares também geram disfunções no 
controle dos músculos da respiração, pois a respiração 
também envolve o ciclo motor. Essas alterações podem ser 
piores caso o dano atinja os núcleos cerebelares profundos que 
funcionam como ponto de convergência das fibras simpáticas 
e parassimpáticas e têm relação com a regulação 
cardiorrespiratória autônoma.  

Apesar da observação de que os estímulos elétricos no 
núcleo fastigial em cirurgias ocasionaram mudanças no padrão 
respiratório facilitando a resposta motora respiratória, isso não 
foi detectado durante a respiração eupneica. Aparentemente, 
os efeitos excitatórios do núcleo fastigial rosa na ventilação são 
regulados pelo córtex cerebelar, especialmente pelas células 
de Purkinje (XU; FRAZIER, 2002).  
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O papel dos núcleos cerebelares profundos foi bem 
estudado por Xu e Frazier (2002). Por meio de análises 
morfológicas e bioquímicas os autores demonstraram que o 
núcleo fastigial rostral atua sobre os reflexos químicos 
respiratórios, posto que há um aumento da atividade dos 
neurônios moduladores da respiração em situação de 
hipercapnia severa. Entretanto, o mesmo não foi observado 
durante a respiração eupneica. 
O papel modulatório do cerebelo na ventilação vem sendo 
atribuído especialmente aos núcleos profundos, com destaque 
para o núcleo fastigial rostral que aumenta a ventilação em 
situação de hipercapnia média ou severa, pois apresenta 
quimiorreceptores sensíveis ao dióxido de carbono (CO2) e aos 
íons de hidrogênio (H+). Ademais, o núcleo fastigial rostral está 
envolvido nos reflexos respiratórios ativados por aferentes do 
nervo vago (BANJAI et col, 2009). 

Em casos de desafios químicos, os receptores intrínsecos 
quimiossensíveis dos neurônios moduladores da respiração 
são recrutados para aumentar a frequência respiratória. Esses 
neurônios moduladores da respiração se projetam para o 
núcleo gigantocelular, enquanto os outros neurônios do núcleo 
fastigial rostral se projetam para núcleos no tronco cerebral 
(XU; FRAZIER, 2002). 

Assim, os núcleos profundos do cerebelo (núcleo 
interposto e núcleo lateral) parecem ser responsáveis pela 
resposta pulmonar mediada por mecanorreceptores, enquanto 
o núcleo fastigial rostral facilita a resposta pulmonar diante de 
hipercapnia severa. Durante a respiração eupneica essa 
resposta excitatória é modulada pelas células de Purkinje (XU; 
FRAZIER, 2002). 

Alterações morfológicas no cerebelo também apresentam 
associação com alterações na resposta pulmonar. Um estudo 
observacional com 36 crianças com neoplasias na fossa 
posterior, que sofreram ressecção parcial do cerebelo, apontou 
que 18% delas apresentaram episódios de apneia (frequência 
respiratória= 0) ou bradipneia (frequência respiratória <10 bpm) 
no primeiro mês após a intervenção cirúrgica de acordo com o 
registro feito nos prontuários. Esses episódios não tinham 
relação com doenças pulmonares primárias nem com os 
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efeitos da medicação analgésica e sedativa, uma vez que 
ocorreram 24 horas após a realização da cirurgia e das técnicas 
farmacológicas igualmente aplicadas para o grupo apneico e 
para o não apneico. A saturação de oxigênio foi mais baixa 
entre o grupo apneico e a metade dos sujeitos avaliados 
apresentou disfunção na deglutição. No grupo não apneico, 
15% dos participantes apresentaram disfunção na deglutição e 
todos os sujeitos apresentaram níveis de pressão arterial de 
dióxido de carbono (Pco2) mais elevados.  

Os autores concluíram que crianças com ressecção 
parcial de cerebelo apresentaram ocorrências de 
apneia/bradipneia, hipoxemia e hiperventilação sem relação 
com doenças pulmonares primárias ou medicamentos. Isso 
pode ser explicado pelas complicações resultantes deste tipo 
de intervenção na fossa posterior, que muitas vezes acaba 
atingindo o bulbo e afetando a coordenação dos músculos da 
deglutição, diminuindo inclusive a entrada de oxigênio pelas 
vias aéreas superiores, gerando apneias. As apneias 
obstrutivas do sono derivam em hipoventilação alveolar, que 
pode ser grave, levando a dessaturação prolongada e 
hipercapnia. O mesmo estudo observou que o envolvimento do 
tronco cerebral foi o mesmo entre o grupo apneico e o não 
apneico (CHEN, 2005). 

Apneias obstrutivas foram verificadas em vários sujeitos 
adultos que apresentam disfunção cerebelar. O estudo de 
Huang (2019) procurou identificar as anormalidades neuro 
estruturais e funcionais em pacientes com apneia obstrutiva do 
sono por meio de uma comparação feita por mapeamento 
diferencial do encéfalo desses pacientes com um grupo 
controle. Foi observada uma atrofia na massa cinzenta do 
cerebelo e da amígdala, com hiperativação nessas regiões. 
Lesões cerebelares, como atrofia e degeneração de caminhos 
neurais, podem ocasionar uma hiperfunção regulatória por 
compensação que pode acarretar exaustão.  

O reflexo de tosse, mecanismo fundamental protetor das 
vias aéreas, também é algo importante quando falamos de 
doenças neuromusculares, pois depende de coordenação 
motora e da força muscular. O núcleo interposto do cerebelo 
parece estar envolvido na modulação da sequência do padrão 
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motor da tosse. Para ser eficaz, a tosse depende da boa função 
muscular inspiratória, expiratória e laríngea. Além de diminuir o 
mecanismo da tosse, a disfunção da musculatura respiratória 
pode restringir a entrada de ar, alterar volumes e capacidades 
pulmonares, gerar atelectasias, acúmulo de secreções e 
diminuição da complacência pulmonar, ocorrendo em doenças 
obstrutivas e até mesmo restritivas com alteração da mecânica 
pulmonar.  

Uma doença que merece destaque quando falamos de 
comprometimento respiratório em patologias cerebelares é a 
ataxia telangiectasia. É uma patologia autossômica recessiva 
progressiva rara que afeta o sistema nervoso e tem relação 
com mutações no gene ATM (Ataxia-Telangiectasia Mutated), 
localizado no cromossomo 11, envolvido no controle de 
reparação de DNA, entre outros. A doença é caracterizada por 
uma ataxia que começa geralmente aos 5 anos de idade, além 
de atrofia cerebelar severa e uma série de sintomas em outros 
sistemas, como disfunções de movimento (sintomas 
cerebelares, distonia, parkinsonismo, coreoatetose, mioclonus 
e tremor), disfunções neurológicas (apraxia oculomotora, 
nistagmo, sinais piramidais, neuropatia, disartria e declínio 
cognitivo) e sintomas sistêmicos (telangiectasia conjuntiva, 
telangiectasia cutânea, imunodeficiência, predisposição a 
neoplasias, problemas no crescimento, diabetes e instabilidade 
cromossômica). Taxas elevadas de alfa-fetoproteína (AFP) são 
encontradas nos exames laboratoriais (LEVY; LANG, 2018). 
Os pacientes vivem em média 25 anos e geralmente dependem 
de dispositivos de marcha, como cadeiras de rodas, a partir da 
segunda metade de vida. O único tratamento disponível é 
sintomático e de apoio terapêutico (CRAWFORD et al, 2006). 

A imunodeficiência, característica principal da ataxia 
telangiectasia, em conjunto com as disfunções neurológicas 
ocorre com predisposição para infecções sinopulmonares 
recorrentes e neoplasias. Embora a imunodeficiência não seja 
agravada com a evolução da patologia, as infecções são mais 
frequentes conforme a idade avança (LEVY; LANG, 2018).  A 
disfagia progressiva também contribui para alta incidência de 
doenças pulmonares agudas (como pneumonias) e crônicas, 
pela facilidade de aspiração. As maiores causas de morte 



 

 148 

desses pacientes não são o resultado da severa debilidade 
neurológica, mas das pneumonias recorrentes e das 
complicações decorridas do câncer e da quimioterapia, uma 
vez que a patologia também cursa com alta sensibilidade à 
radiação ionizante em algumas mutações do gene ATM 
(ALYASIN, et al, 2019). 

A ataxia pode comprometer todo o sistema em decorrência 
da fraqueza muscular envolvida e da dificuldade para eliminar 
secreções, o que pode ocasionar doenças obstrutivas. O 
desenvolvimento de doenças pulmonares crônicas ocorre em 
mais de 25% das pessoas com ataxia telangiectasia. Sintomas 
como tosse persistente, opressão torácica e outros não devem 
ser ignorados, pois podem indicar uma disfunção pulmonar que 
caso não seja tratada pode evoluir com consequências mais 
graves como bronquiectasias, fibrose pulmonar, doença 
intersticial pulmonar e as mencionadas pneumonias 
(ROTHBLUM-OVIATT, 2016). 

Além da depressão imunológica e da disfagia, a falta de 
uma tosse eficaz e a higiene brônquica adequada aumentam, 
e muito, a severidade dos sintomas respiratórios crônicos, pois 
aumentam a chance de aspiração brônquica crônica e o 
desenvolvimento de doenças obstrutivas. No entanto, as 
doenças restritivas pulmonares são comuns pela fraqueza, 
pela falta de coordenação dos músculos respiratórios e pela 
diminuição da capacidade vital forçada, o que aumenta as 
complicações pulmonares, especialmente mediante situações 
de estresse sistêmico, como cirurgias e anestesias, por 
exemplo (ROTHBLUM-OVIATT, 2016). 

Em um estudo pequeno, com 11 crianças portadoras de 
ataxia telangiectasia e outro grupo de controle, foi realizado o 
treinamento da musculatura inspiratória, em casa, cinco vezes 
por semana durante vinte minutos, em um período de vinte e 
quatro semanas. Inicialmente, foi utilizada carga de 40% da 
PImáx (Pressão Inspiratória Máxima) com o aumento gradativo 
e chegando a 60% da PImáx inicial. Após as vinte e quatro 
semanas de intervenção houve melhora significativa em todos 
os desfechos pulmonares avaliados: PImáx, PEmáx (Pico de 
Fluxo Expiratório), volume corrente e capacidade vital 
pulmonar, além de diminuição da frequência respiratória 
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(FELIX et al, 2013). A força muscular respiratória aumentou 
após o segundo mês de treinamento, com estabilização após o 
quinto mês e manutenção dos ganhos obtidos.  

A qualidade de vida também foi outro desfecho avaliado 
(por meio do questionário SF-36), o resultado atestou uma 
melhora significativa da saúde geral. A Escala Subjetiva de 
Esforço de Borg (EPE) também teve sua pontuação diminuída 
após a intervenção. Segundo os autores, a pontuação mais alta 
em determinadas áreas na escala SF-36 indicam que a 
intervenção pode ter contribuído para a melhora da qualidade 
de vida bem como na redução da dispneia nesses pacientes 
(FELIX et al, 2013). 

Esses resultados são consistentes com outros estudos de 
treinamento da musculatura respiratória em diversas doenças 
respiratórias crônicas, como DPOC, asma, fibrose cística, 
doenças neuromusculares e bronquiectasias. O uso de carga 
variando entre 20% e 60% da PImáx no período de 4 a 12 
meses aponta uma melhora significativa nos desfechos 
pulmonares, com resultados ainda melhores em intervenções 
mais duradouras (FELIX et al, 2013). 

Alguns autores sugerem que a diminuição da capacidade 
vital encontrada em alguns estudos de ataxia telangiectasia 
pode ocorrer pela coordenação anormal dos músculos 
respiratórios devido ao declínio neurológico, pela fraqueza de 
musculatura respiratória e pela imobilidade decorrente do uso 
da cadeira de rodas (FELIX et al, 2013). 

O sedentarismo, comum em muitos pacientes 
neurológicos, também acarreta a fraqueza dos músculos 
respiratórios, bem como do corpo inteiro, gerando limitações 
físicas importantes, perda de qualidade de vida e outras 
incapacitações, visto que a musculatura respiratória parece 
responder ao treinamento da mesma forma que outros 
músculos esqueléticos, dependendo de intensidade, volume e 
especificidade de estímulo.   

Isso foi observado em um relato de caso que realizou o 
treinamento de fisioterapia respiratória em uma paciente com 
Malformação de Chiari tipo I. Foi medida a força muscular 
respiratória, com medidas de PImáx, PEmáx e Pico de Fluxo 
Expiratório (PFE), que apresentaram valores abaixo da 
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referência. Além dessas medidas, também foram pontuados 
outros testes funcionais: Timed Up and Go (TUG); teste de 
caminhada de 6 minutos (TC6’) com o registro de frequência 
cardíaca e uso da Escala de Borg Modificada análogo visual; 
teste de subir e descer cinco degraus de 15 cm em ritmo 
habitual com o registro da média de tempo gasto para a 
atividade; teste de velocidade de marcha em ritmo habitual de 
forma confortável e segura em um trajeto reto e plano de 10 
metros, escala de equilíbrio de Berg; e o questionário de 
qualidade de vida SF-36. As avaliações foram feitas na pré-
intervenção, na metade e ao final da intervenção, na oitava 
semana.  

A intervenção foi o treinamento respiratório com o uso de 
aparelho de carga limiar respiratória Threshold durante 30 
minutos intercalados em três tempos de 10 minutos e com o 
intervalo de dois minutos, em três sessões semanais, durante 
oito semanas. A carga inicial utilizada foi de 15% da PImáx 
obtida na avaliação inicial, que foi aumentada em 15% nas 
semanas dois, três e quatro de intervenção, até alcançar 60% 
da PImáx inicial que foi mantida até a oitava e a última semana 
de intervenção. 

Os resultados mostraram um aumento de 100% do valor 
inicial da PImax. Todos os valores dos testes funcionais 
também diminuíram ao final da intervenção, indicando uma 
melhora tanto na capacidade respiratória quanto no 
condicionamento físico e na qualidade de vida. 

Uma diminuição da capacidade vital de 19% sugere a 
fraqueza do diafragma (BENDITT, 2019). A fraqueza da 
musculatura inspiratória gera o aumento da retração elástica 
pulmonar, a diminuição da complacência pulmonar e da caixa 
torácica, o que pode gerar quadros de hipercapnia devido aos 
padrões respiratórios rápidos e superficiais que aumentam o 
trabalho respiratório e podem causar microatelectasias 
crônicas, disfunção de tosse e das vias aéreas superiores. Uma 
musculatura expiratória e bulbar com força adequada e 
capacidade para gerar pressões intratorácicas suficientes é 
fundamental para a obtenção de fluxos expiratórios altos o 
suficiente para propiciar uma tosse eficiente (MATOS & 
RABAHI, 2017). 
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A maneira mais explorada na literatura científica para 
treinamento resistido da musculatura inspiratória é por meio de 
aparelhos com carga linear, como o Threshold, com carga 
inicial de 40% da PImáx. Existem vários protocolos descritos, 
mas geralmente os princípios de treinamento são os mesmos 
utilizados para outros músculos estriados do corpo: para o 
ganho de força deve ser utilizada uma alta carga e o menor 
número de repetições. Para ganho de resistência é utilizada 
baixa carga e maior número de repetições. O treino de 
resistência tem maior aplicabilidade clínica, pois retarda a 
fadiga com sobrecarga. Contudo, quando há fraqueza 
muscular respiratória é evidente a necessidade de trabalhar a 
correção postural, a mobilidade torácica, os exercícios de 
equilíbrio e o fortalecimento da musculatura geral para garantir 
a expansibilidade torácica e gerar volumes pulmonares 
adequados (OLIVEIRA, MELO, VALDERRAMAS, 2018). 

A baixa complacência pulmonar e da caixa torácica devem 
ser prevenidas, aumentando a capacidade de recrutamento 
alveolar dos pacientes, especialmente quando a capacidade 
vital atinge valores acima dos 70% do preditos. Para isso, uma 
técnica bastante utilizada é o empilhamento de ar, que consiste 
no acúmulo de 2 a 4 insuflados por meio de máscara oronasal 
ou bucal, conectada a um Ambu, mantendo o volume por 6 
segundos com a glote fechada e expirando em seguida 
(MATOS, RABAHI, 2017). 

A Ventilação Não Invasiva (VNI) também é um recurso 
utilizado para estabilizar o decréscimo da capacidade vital, 
corrigir a hipoxemia e hipercapnia e melhorar o sono. Em 
pacientes que apresentam  fadiga respiratória com queda de 
capacidade vital funcional <50% e/ou PImáx <60mmHg, o uso 
de VNI deve ser considerado (MATOS, RABAHI, 2017). 

O treinamento muscular inspiratório pode melhorar a 
eficácia da tosse, pois ela depende da correta ação muscular. 
É um mecanismo importante de defesa das vias aéreas para a 
eliminação de secreções e corpos estranhos.  A eficácia da 
tosse é medida pelo Pico de Fluxo da Tosse (PFT) e é 
considerada insuficiente quando está abaixo de 270 L/min. 
Técnicas de insuflação manual ou mecânica (Cough Assist) 
podem aumentar os fluxos de tosse (MATOS, RABAHI, 2017). 
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Alguns recursos terapêuticos manuais da fisioterapia 
respiratória, como a drenagem postural e a vibração torácica, 
objetivam mobilizar e facilitar a saída de secreções das vias 
aéreas, melhorando a ventilação e evitando infecções. O flutter, 
dispositivo de oscilação oral de alta frequência, também é um 
recurso para a mobilização de secreções. Outros exercícios de 
padrões respiratórios como o exercício respiratório 
diafragmático com freno-labial, soluços inspiratórios, exercício 
respiratório com inspiração fracionada em três tempos, 
exercício respiratório com inspiração sustentada máxima e 
ciclos ativos da respiração pretendem melhorar a ventilação 
pulmonar, a mobilidade e a expansibilidade torácica, 
aumentando os volumes, as capacidades e a complacência 
pulmonar. 
 
Considerações finais. 

Apesar de os distúrbios respiratórios não terem uma 
associação comum com as síndromes cerebelares, a 
proximidade do cerebelo com os centros respiratórios pode 
explicar a apneia do sono observada em alguns casos, como 
na Malformação de Chiari I, por exemplo. Novos estudos são 
necessários para que possamos entender mais sobre a ligação 
do cerebelo com a respiração e como a Fisioterapia 
Respiratória pode ajudar nas doenças cerebelares. Porém, os 
estudos realizados apontam para o fato de que a fisioterapia 
respiratória pode ser um grande diferencial para pacientes com 
alterações cerebelares.  
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Resumo 
Neste capítulo será abordada a Doença de Parkinson, que 
ocorre por meio de lesões no Sistema Nervoso Central e 
repercute no corpo inteiro com disfunções e alterações que 
aparecem no decorrer dos anos. A patologia acomete 
principalmente os idosos pela falta de dopamina, um 
neurotransmissor essencial para passar informação de uma 
célula para outra. A ausência dela pode acarretar: tremores, 
alterações posturais, rigidez da musculatura, dentre outras. Por 
meio de estudos conseguimos discorrer sobre a patologia, 
como sua etiologia é multifatorial e de que formas gera 
alterações e complicações respiratórias que prejudicam os 
pacientes. A fisioterapia é fundamental nesse quadro, pois 
proporciona qualidade de vida aos portadores da doença. 
 
Palavras-chaveS: Doença de Parkinson. Sistema nervoso 
central. Dopamina. Alterações respiratórias. 
 
Abstract 
In this chapter we will discuss Parkinson's Disease, which 
occurs through injuries to the Central Nervous System and has 
repercussions on the entire body, through the dysfunctions and 
changes that can occur over the years. The pathology mainly 
affects the elderly, due to lack of dopamine, an essential 
neurotransmitter for passing information from one cell to 
another and in the absence of it, it can cause: tremor, postural 
changes, muscle stiffness, among others. Through studies, we 
were able to discuss the pathology, how its etiology is 
multifactorial and how it can cause changes and respiratory 
complications, harming patients. And so, how physical therapy 
is fundamental, providing a quality of life for people with the 
disease. 
 
Keywords: Parkinson's disease. Central nervous system. 
Dopamine. Respiratory changes. 
 
Resumen 
En este capítulo hablaremos de la Enfermedad de Parkinson, 
que se produce a través de lesiones en el Sistema Nervioso 
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Central y tiene repercusiones en todo el cuerpo, a través de las 
disfunciones y cambios que pueden ocurrir a lo largo de los 
años. La patología afecta principalmente a los ancianos, debido 
a la falta de dopamina, neurotransmisor esencial para el paso 
de información de una célula a otra y en su ausencia, puede 
provocar: temblores, cambios posturales, rigidez muscular, 
entre otros. A través de estudios, pudimos discutir la patología, 
cómo su etiología es multifactorial y cómo puede provocar 
cambios y complicaciones respiratorias, perjudicando a los 
pacientes. Y entonces, cómo la fisioterapia es fundamental, 
brindando calidad de vida a las personas con la enfermedad. 
 
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson. Sistema nervioso 
central. Dopamina. Alteraciones respiratorias. 
 
DOENÇA DE PARKINSON 

Parkinson é uma patologia considerada degenerativa, 
crônica e lentamente progressiva que acomete o sistema 
nervoso central. Isso ocorre pela diminuição da dopamina, um 
neurotransmissor do grupo das catecolaminas, responsável 
pela liberação de uma pequena molécula com rápida ação que 
percorre a corrente sanguínea e auxilia na ação de impulsos 
nervosos. Com a falta de comunicação entre as células 
nervosas e a consequente diminuição da dopamina no sangue, 
os neurônios da substância negra provocam a morte das 
células localizadas na região estriatal dos gânglios da base 
(facilmente observadas em ressonância magnética ou 
tomografia).  

O principal efeito da dopamina é inibitório. É de fácil 
localização na substância negra por sua destruição 
generalizada. Essa região é responsável por enviar fibras 
nervosas para os gânglios da base, afetando a região 
responsável pelo controle dos movimentos voluntários, dos 
coordenados e por auxiliar na transmissão de sinais. Também 
poderá afetar outras funções extremamente importantes para o 
ser humano, como realizar movimentos, expressar emoções, 
manter atenção, aprendizado e sono. 

A etiologia do Parkinson é idiopática, ou seja, sua 
causa ainda é desconhecida. Porém, é uma doença que pode 
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ser multifatorial, pois pode abranger: a genética; presença de 
toxinas; estresse oxidativo e as disfunções ou alterações do 
próprio envelhecimento humano. 
Sua maior prevalência é em homens com idade a partir dos 50 
anos. 
 
AGENTES ETIOLÓGICOS. 

Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta 
o sistema nervoso central na região dos gânglios basais.  
Estudiosos tentam desvendar o que está por trás da doença, 
pois há relatos de que ela pode ultrapassar fatores genéticos e 
ambientais, além de ter muita relação com o sexo, visto que é 
mais comum em homens. O fator idade também pode ser uma 
causa para a incidência da patologia, embora uma das causas 
que mais apresentam o diagnóstico de Parkinsonismo é a 
formação de corpo de Lewy, o que gera uma falha na 
comunicação cerebral pela falha de sintetização e produção da 
proteína sinucleína, responsável por realizar a comunicação 
das regiões cerebrais. 

Os fatores genéticos existem quando há relatos na 
família e o paciente apresenta a diminuição da produção de 
dopamina ao longo da vida. Esta carência pode ser observada 
em pacientes com idades superiores aos 60 anos e o quadro 
sofre agravamento após o diagnóstico. É fundamental o uso de 
medicação e o acompanhamento da fisioterapia. 
 
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO E AMBIENTAIS 
Os fatores de risco para o desenvolvimento de Parkinson ou 
Parkinsonismo têm íntima relação com os hábitos de vida, 
porém, podem ser adquiridos e desenvolvidos por fatores 
genéticos. Este capítulo abordará os fatores de risco mais 
comuns, como: 
 
● tabagismo; 
● etilismo; 
● idade acima de 60 anos; 
● AITS (Ataques isquêmicos transitórios); 
● sexo masculino. 
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Os fatores ambientais são todas as alterações           modificadas 
ao longo do tempo, porém, não há consenso acerca do que 
realmente ocasiona o diagnóstico de parkinson, pois possui 
uma etiologia idiopática, com alguns hábitos de vida que 
podem interferir em sua propagação, como: 
 
● A exposição a agentes químicos tóxicos por tempo 
prolongado (metais pesados e pesticidas) causam a morte de 
neurônios motores, a diminuição da sintetização e a produção 
de dopamina. 

 
TIPOS DE PARKINSON 

O Parkinsonismo ou Síndrome Parkinsoniana tem 
como principal causa a doença de Parkinson. É uma síndrome 
extrapiramidal que pode afetar o tálamo, o cerebelo e os 
núcleos da base. Essa região é responsável pelo controle 
motor e por desenvolver os sintomas da patologia que são o 
controle de tônus muscular, a postura e a marcha. Porém, pode 
haver outros agentes etiológicos, fatores ambientais e fatores 
genéticos que predispõe o desenvolvimento da patologia. E 
pode ser desenvolvida por fatores tromboembólicos na região 
encefálica. Por isso, desenvolve Ataques Isquêmicos 
Transitórios (AIT) que geram microtraumas em gânglios da 
base e desenvolvem sintomas de Parkinsonismo secundário.  
 
CLASSIFICAÇÃO DO PARKINSONISMO 
● O Parkinsonismo secundário ocorre quando há um bloqueio 
ou uma interferência na ação da dopamina. Seu fator etiológico 
está ligado ao uso de medicamentos antissépticos e 
antieméticos que causam a diminuição da atividade 
dopaminérgica e afetam a região de gânglios da base. 
● O Parkinsonismo atípico é classificado como uma das 
doenças neurodegenerativas que geram como sintomatologias 
atrofias multissistêmicas e acometimentos neuromotores na 
região de gânglios basais. 
 
PARKINSONISMO ATÍPICO E SINTOMATOLOGIA 

O Parkinsonismo atípico diferencia-se do Parkinson 
por não apresentar sintomas como tremores em repouso, 
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rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Ambos atingem e 
acometem a região de gânglios basais, entretanto o 
Parkinsonismo não tem como causa principal a diminuição da 
produção da dopamina. O Parkinsonismo atípico, assim como 
o Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que gera 
quadros de disartria, movimentos em roda dentada 
(caracterizados por movimentos lentos e mais rígidos com 
pequenas pausas no meio) e em alguns casos é possível 
perceber movimentos plásticos (movimentos que impedem a 
ação do músculo agonista em relação ao antagonista). Com o 
tempo pode gerar o desenvolvimento da patologia e seu 
avanço, bem como demências, disfagias e perda do movimento 
multidirecional oblíquo ocular. 
 
TIPOS DE PARKINSONISMO ATÍPICOS 
● Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é uma patologia 
rara que possui agentes etiológicos desconhecidos, acomete a 
região dos gânglios da base e a região do tronco encefálico que 
podem resultar em sequências de infartos lacunares em 
gânglios basais, desenvolvimento de quadros de disartrias, 
perda do movimento ocular, movimentos articulares rígidos em 
roda dentada e demência. 
   
● Na Demência difusa com corpo de Lewy ocorre perda da 
função mental devido ao desenvolvimento de corpo de Lewy 
nas células nervosas no córtex cerebral, na região de massa 
cinzenta, que ocorre após um período de aproximadamente 10 
anos após o diagnóstico da doença de Parkinson, provocando 
quadros de demência, confusão mental, imobilismo e 
sonolência. 
 
● A Atrofia multissistêmica é uma patologia 
neurodegenerativa que atinge a região piramidal do cérebro 
localizada entre o córtex cerebral e a medula espinhal, região 
cerebelar e autonômica, afeta mais homens que mulheres. 
Possui como causa agentes desconhecidos com diversas 
manifestações degenerativas no encéfalo, ocasionadas pelo 
acúmulo de proteína sinucleína (uma proteína celular neuronal 
que pode se transformar em corpo Lewy), o que gera sintomas 
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como tremores em repouso, disartria, rigidez, instabilidade 
postural e bradicinesia. 
 
SINTOMATOLOGIA MOTORA: 
 
● Tremor de repouso; 
● Bradicinesia (lentidão dos movimentos); 
● Rigidez muscular; 
● Instabilidade postural; 
● Disartria; 
● Disfagia; 
● Postura em flexão; 
● Perda dos reflexos posturais (festinação); 
● Hipofania (fala baixa). 
 
SINTOMATOLOGIA NÃO MOTORA: 
 
● Depressão; 
● Ansiedade; 
● Sialorréia; 
● Hiposmia; 
● Constipação intestinal; 
● Distúrbio do sono; 
● Alucinações/ delírios; 
● Alterações de humor. 

 
ANATOMIA DO PARKINSON 

Uma das principais características de Parkinson é a 
rigidez. Os indivíduos apresentam uma resistência ao 
movimento passivo, limitando a amplitude total do movimento 
(ela pode ser definida como roda denteada).  

A postura do Parkinsoniano é caracterizada por flexão 
da cabeça, hipercifose torácica, protração e abdução dos 
ombros e flexão dos braços. A instabilidade postural afeta a 
marcha e, por causa da bradicinesia na hora de andar e virar, 
requer uma pausa. Isso gera uma dificuldade pelo padrão flexor 
provocado pela patologia, adotando também a flexão de tronco, 
joelhos e quadril. 



 

 162 

Com a flexão de tronco há uma compressão da região 
anterior, prejudicando a expansão pulmonar e afetando a 
capacidade respiratória do paciente.  O pulmão não terá a 
mesma capacidade de expansão, restringindo alguns alvéolos 
na execução de suas funções. Ocasiona a limitação da troca 
gasosa e diminui a mobilidade da cavidade torácica. Com a 
restrição da quantidade de fluxo, a ventilação fica 
gradativamente difícil e é necessário trabalhar a musculatura 
posterior do tronco para melhorar a ventilação. 

A marcha pode apresentar tremor, mas é caracterizada 
por passos curtos e assimetria entre a passada e o balanceio 
do braço (é definida como marcha em bloco). 
Com isso, há uma modificação em toda a biomecânica do corpo 
do portador da patologia. 
 
ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS NA DOENÇA DE 
PARKINSON. 

As disfunções respiratórias na Doença de Parkinson 
são manifestadas em estágios mais avançados. Portanto, a 
capacidade muscular respiratória e as atividades cotidianas 
não são mais as mesmas. 

Os idosos são os mais acometidos pela Doença de 
Parkinson, seu sistema respiratório também envelhece com o 
tempo e há a diminuição das principais alterações 
biomecânicas: discinesia muscular, perda de elasticidade, 
dilatação alveolar, alterações de volumes, capacidade e fluxos 
respiratórios.  

Segundo estudos, os portadores da Doença de 
Parkinson apresentam alterações na respiração, dessa 
maneira há o comprometimento da complacência pulmonar e 
volume pulmonar diminuído. Há a limitação da extensão de 
tronco e amplitude articular pela postura em flexão. A 
diminuição da amplitude torácica é um dos principais fatores 
que limitam a expansão do pulmão. 

A dificuldade de respiração em decorrência da 
fraqueza da musculatura respiratória pode gerar inúmeros 
problemas como a dispneia, a fadiga muscular, as atelectasias, 
as pneumonias e outras complicações. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA 
Deve ser realizada uma avaliação minuciosa e mais 

precisa para cada indivíduo, com uma conduta terapêutica 
voltada para cada estágio da doença. A doença de Parkinson 
afeta o componente respiratório (pulmão) pela diminuição do 
tamanho do tórax e dos volumes pulmonares, apresentando 
como problema a complacência pulmonar diminuída devido ao 
padrão flexor da coluna lombar e a dificuldade para realizar a 
extensão do tronco. Portanto, é importante avaliar se o 
paciente apresenta alterações secundárias como doenças 
reumatológicas associadas e avaliar o tórax do paciente para 
verificar possíveis cifoses ou escolioses na coluna lombar. 
Todos os fatores alterarão a respiração no quesito 
complacência pulmonar e quanto maior forem essas alterações 
menor será o estímulo neural para os músculos respiratórios e 
as alterações de volume, capacidade respiratória e fluxos 
respiratórios. 

Na avaliação é possível certificar, por meio da 
espirometria, se o paciente apresenta algum distúrbio 
ventilatório observando o volume, o fluxo e a capacidade de ar. 
Outra avaliação que pode ser executada é a manovacuometria, 
que a partir de um teste rápido verifica a pressão inspiratória 
máxima e a pressão expiratória máxima, o que permite avaliar 
a força muscular do paciente. Também existem manobras de 
higiene brônquica e vibrocompressão, que são técnicas para a 
remoção de secreção que facilitam a respiração do paciente. 
Quando há fraqueza muscular, o paciente apresenta tosse, 
aumento de secreção e sobrecarga da musculatura acessória. 
Quando o fisioterapeuta examina e inicia o tratamento de 
maneira precoce consegue minimizar a fraqueza muscular, 
prevenindo um comprometimento significativo. Sua conduta 
fisioterapêutica deve trabalhar, principalmente, os músculos 
respiratórios, melhorando a ventilação, ofertando qualidade de 
vida ao paciente. Essas abordagens fisioterapêuticas têm 
como principal objetivo evitar possíveis complicações, 
infecções e hospitalizações. 
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

Os tratamentos utilizados para Parkinson e 
Parkinsonismo possuem diferenças específicas. Ambos são 
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realizados em longo prazo, pois são patologias 
neurodegenerativas progressivas e funcionam por muito tempo 
sem obter efeitos adversos, ou seja, os neurônios 
dopaminérgicos são destruídos na substância negra do 
paciente. 

É preciso preconizar o uso de fármacos que promovam 
a produção de dopamina, ou seja, aumentam a atividade 
dopaminérgica no cérebro. 

Esse fármaco pode ser usado com antidepressivos 
e/ou auxiliar na cognição devido ao baixo déficit cognitivo. 
Apenas o uso de medicamentos não retarda o avanço da 
doença, pois é necessário um trabalho com a fisioterapia para 
promover o retardo da incapacidade e oferecer mais qualidade 
de vida ao paciente, desacelerando o avanço da doença.  A 
progressão da doença, além de causar déficits musculares de 
rigidez, fadiga e hipertrofia pode desenvolver o aumento do 
padrão flexor do tronco, o que provoca falências respiratórias 
pela diminuição da complacência pulmonar e a diminuição do 
espaço alveolar. Portanto, a fisioterapia deve cuidar da parte 
cognitiva, motora, respiratória e cinética funcional. 
Com isso, o paciente precisa do acompanhamento e do 
monitoramento de uma equipe multidisciplinar. 
 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

O tratamento fisioterapêutico na doença de Parkinson 
é realizado em médio e longo prazo para retardar o avanço da 
doença. É preconizado o uso de técnicas de alongamento, 
técnicas de cinesioterapia como manobras de mobilização 
articular, exercícios de tração e relaxamento muscular. Bem 
como exercício ativo livre e uma boa escolha da conduta 
fisioterapêutica quando o paciente apresentar limitações 
maiores como tremor, rigidez em roda dentada, movimentos 
plásticos e um aumento do trofismo muscular.  

Os exercícios resistidos com halteres e banda elástica 
são indicados para a fase intermediária do tratamento, na qual 
o paciente apresenta uma boa força muscular e o aumento do 
volume muscular (hipertrofia). Exercícios de equilíbrio em dupla 
tarefa com e sem obstáculos trabalham os músculos de 
membros inferiores e superiores, além de melhorarem o 
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desenvolvimento cognitivo que em pacientes com Parkinson 
avançado é um sintoma presente. A fisioterapia respiratória 
terá de melhorar e ampliar a área de troca gasosa em 
decorrência da complacência pulmonar ruim, utilizando 
exercícios de alongamentos inspiratórios e expiratórios, 
incentivadores respiratórios e técnicas de expansão pulmonar. 
 
BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO 

A patologia de Parkinson acomete bastante a questão 
muscular, não apenas pela hipertrofia muscular (diminuição do 
volume muscular) e bradicinesia (fraqueza muscular), mas 
porque também afeta a potência muscular causando uma 
lentidão cinética funcional e o desequilíbrio na marcha que 
muitas vezes é causada pela retificação da coluna lombar e a 
rigidez dos movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral 
de tronco. É necessário realizar o trabalho de alongamento em 
pontos de maior tensão muscular: trapézio superior, quadrado 
lombar, esternocleidomastóideo, peitoral maior e todo o 
complexo do ombro manguito rotador (músculo supra 
espinhoso, subescapular, redondo menor e músculo 
infraespinhoso). Na região de membros inferiores, músculo reto 
femoral, iliopsoas, isquiotibiais e sóleo, antes de realizar 
qualquer alongamento é preciso identificar e testar se há algum 
encurtamento da musculatura e alongar a cadeia posterior de 
tronco: grande dorsal, oblíquos externos e internos.  

O alongamento ajuda a prevenir a contratura muscular 
e o encurtamento, muito frequentes nesses pacientes. 
Promove a melhora da circulação sanguínea, da nutrição 
muscular e a ampliação da oxigenação sanguínea com o 
aumento da funcionalidade. 
 
BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS ATIVO LIVRE E RESISTIDO 

Os exercícios são realizados após a avaliação 
fisioterapêutica, na qual são colhidos todos os dados de 
anamnese, avaliação cinético funcional do paciente e testes de 
força muscular de membros superiores e inferiores, a partir dos 
quais o fisioterapeuta avalia inclusive se há contraturas e de 
encurtamento musculares, além de avaliar toda a questão 
postural e os aspectos da marcha para criar uma medida de 
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tratamento e a prescrição de exercícios indicados para cada 
paciente. Essas indicações podem sofrer alguma modificação 
conforme a doença avance. 

Os exercícios podem variar de ativo livre até resistido, 
dependendo da escala de força muscular que varia de 0 a 5, 
ou seja, quando o resultado for zero não há contração 
muscular, quando for um há a contração da musculatura e a 
ausência do movimento articular (contração isométrica). Em 
resultados iguais a 2 há a contração da musculatura e o 
movimento articular incompleto, que é incapaz de vencer a 
gravidade. No resultado igual a 3 o paciente é capaz de realizar 
a contração da musculatura e faz o movimento articular que 
vence a ação da gravidade. No grau 4 há a ação contrátil da 
musculatura, capaz de vencer a gravidade e pequenas forças 
de resistência.  

O grau 5 é o grau máximo de força, quando a 
musculatura é capaz de vencer a força de resistência aplicada.  
Na avaliação fisioterapêutica cinético funcional, os pacientes 
diagnosticados com a doença de Parkinson que apresentam 
um grau de força muscular menor que 4 apresentam um 
prognóstico ruim devido ao avanço da doença e a hipertrofia 
muscular, para os quais deve ser preconizada a escolha de 
exercícios do tipo ativo livre para melhorar a cinética funcional 
e resgatar a mobilidade articular ativa, que é capaz de melhorar 
a nutrição articular. Quando os pacientes diagnosticados com 
Parkinson apresentam força muscular igual ou superior a 4, o 
exercício de escolha é o resistido com halteres ou banda 
elástica que promoverá maior ação do músculo e maior gasto 
energético, aumentando a resistência muscular e a força 
contrátil do músculo. Ambos exercícios devem ser bastante 
estimulados e é preciso acrescentar práticas de exercícios 
aeróbicos que melhorem o condicionamento físico e 
contribuam para a redução da morbidade física. 
 
BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS 

O Parkinson e o Parkinsonismo em fase avançada 
geram comorbidades falhas no aparelho respiratório, na fase 
inspiratória, pois os alvéolos estão colabados, o que dificulta a 
perfusão pulmonar e diminui as áreas de troca gasosa. Esse 
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processo é ocasionado pela fraqueza do músculo 
esternocleidomastóideo, músculos escalenos (anterior, médio 
e posterior) que são os intercostais internos e diafragma, 
responsáveis pela expansão da caixa torácica, de grande 
importância para a melhora do quadro com práticas de 
exercícios respiratórios. 

Os exercícios respiratórios promoverão ao paciente o 
relaxamento muscular e o trabalho para a expansão da caixa 
torácica deve ser sempre realizados com técnicas de 
reexpansão pulmonar com movimentos de membros 
superiores em 4 tempos. Pode ser realizado tanto em flexão de 
ombro como em abdução, além de outras técnicas. O respiron 
é um incentivador respiratório que dará ao paciente confiança 
e autoestima durante o tratamento. São preconizas também 
técnicas de higiene brônquica que podem ser realizadas com o 
shaker, que promoverá uma vibrocompressão torácica, 
removendo as secreções dos alvéolos colabados. 
 
TREINO DE MARCHA 

A marcha do paciente também é afetada, além de 
outras alterações em decorrência da inclinação anterior do 
tronco do Parkinsoniano, a redução da velocidade, o 
comprimento da passada, o descompasso entre os membros 
superiores e inferiores, a amplitude de movimento, o padrão 
flexor e o equilíbrio. 

A mobilidade do portador da doença fica limitada e 
muitas vezes necessita de ajuda ou evitam executar algum 
movimento para fugir de situações de constrangimento, 
principalmente em público.  Na fisioterapia, realizam exercícios 
de dupla tarefa, em que o paciente é colocado para cumprir um 
percurso, muitas vezes com obstáculos (dependendo do 
paciente, proprioceptivo), com conversas ou transportando 
algum objeto.    

Essa atividade pode ser realizada por meio de um 
circuito, o desenvolvimento cognitivo pode variar com cálculos, 
conversas ou tarefas de memória. O desenvolvimento motor 
pode variar carregando ou manipulando objetos.  
 
Considerações finais 
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De acordo com os estudos e o conteúdo discutidos 
neste capítulo, os idosos são os principais acometidos pela 
Doença de Parkinson. Observamos que com o passar dos anos 
os idosos apresentam uma anatomia própria e característica, 
principalmente, com a patologia presente. Visto que as 
alterações respiratórias apresentam altos índices nos 
portadores da patologia, a fisioterapia é essencial para o 
combate da doença, proporcionando aos pacientes melhor 
qualidade de vida.  

A fisioterapia estuda, diagnostica, previne e recupera 
pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 
órgãos e sistemas do corpo humano. Atua na prevenção e na 
reabilitação da capacidade física e funcional das pessoas. 
Trabalha com doenças geradas por alterações genéticas, 
traumas ou enfermidades adquiridas. Entende o sofrimento e 
as dificuldades humanas e tem uma boa comunicação com o 
paciente e sua família, características essenciais ao 
profissional que deve manter uma postura ética e compromisso 
com essa profissão extremamente importante. 
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CAPÍTULO 11:  
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Resumo 
A iniciativa desse livro tem como objetivo a estimulação de seus 
autores em relação ao atendimento prestado a pacientes com 
alterações respiratórias. Desde 2019, o mundo sofreu um 
grande impacto na saúde. Com a chega da Covid-19, os 
profissionais de saúde passaram a ter contato direto e indireto 
com pacientes com insuficiência respiratória, e esse convívio 
diário trouxe a todos inúmeras experiências e conhecimento. O 
objetivo desse livro é poder reunir diversas técnicas, estudos e 
experiências dos profissionais envolvidos, para poder passar 
adiante e compartilhar com todos os interessados na área 
hospitalar. 
 
Palavras-chave: Covid-19. Respiratórias. Pacientes. Posição.  
 
Abstract 
This book’s initiative aims to stimulate its authors in relation to 
the care provided to Patients with Respiratory Changes. Since 
2019 the world has had a major impact on health. With the 
arrival of Covid-19, health professionals began to have direct 
and indirect contact with patients with respiratory failure, and 
this daily interaction brought everyone countless experiences 
and knowledge. The objective of this book is to be able to gather 
several techniques, studies and experiences of the 
professionals involved, in order to pass it on and share it with 
all those interested in the hospital area. 
 
Keywords: Covid-19. Respiratory. Patients. Position. 
 
Resumen 
La iniciativa de este libro tiene como objetivo estimular a sus 
autores em relación com la atención brindada a los pacientes 
com alteraciones respiratorias. Desde 2019, el mundo há 
tenido um gran impacto em la salud. Com la llegada del Covid-
19, los profesionales de la salud comenzaron a tener contacto 
directo e indirecto com pacientes com insuficiencia respiratoria, 
y esta interacción diaria trajo a todos innumerables 
experiencias y conocimientos. El objetivo de este libro es poder 
recopilar diversas técnicas, estudios y experiencias de los 
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profesionales implicados, para transmitirlo y compartirlo com 
todos los interesados em el ámbito hospitalario. 
 
Palabras clave: COVID-19. Respiratorio. Pacientes. Posición. 
 
Introdução 

Neste capítulo serão abordados os efeitos da posição 
prona em algumas síndromes e doenças respiratórias, por 
exemplo, Síndrome Respiratória Grave Aguda (SRGA), 
Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), e Covid-
19. 

A metodologia utilizada será a revisão literária de 
estudos publicados entre os anos 1967 a 2020, nas bases 
eletrônicas de dados SciELO e Pubmed. Foram selecionados 
artigos utilizando os seguintes termos: paciente em prona, 
Covid-19, SRGA, SDRA, LLP, efeitos fisiológicos da posição 
prona. Também serão explanados as complicações e 
contraindicações da manobra prona. Serão abordados em um 
checklist técnicas e orientações de como posicionar o paciente 
na posição prona de uma forma que previna as lesões pós-
pronação. 

A manobra de pronação já provou ser eficaz em 
diversos estudos. Infelizmente surgiram algumas complicações 
provenientes desta manobra. A complicação que mais se 
destaca é a lesão por pressão (LLP). Para evitar o surgimento 
dessa complicação e de outras listaremos medidas de 
cuidados que a equipe multidisciplinar deve ter antes e após 
essa manobra. 

Qualquer que seja a posição do paciente a expansão 
alveolar é sempre influenciada pela pressão transpulmonar, 
que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. 
Outro aspecto que esperamos uma alteração favorável e na 
mecânica respiratória. Foram destacados nos estudos 
referentes à mecânica respiratória um fato que se comparado 
as mudanças de decúbito, não mostraram diferença na 
complacência do sistema respiratório. 

Por outro lado, outros autores encontraram redução 
significativa na complacência toracoabdominal, que poderiam 
ser explicadas pela limitação da expansão da região anterior 
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da caixa torácica, que é mais complacente que a região 
posterior e mais rígida. Outros autores afirmaram uma melhora 
da complacência do sistema respiratório ao reposicionar o 
paciente na posição supina. 
 
HISTÓRIA DA COVID 

A Covid-19 é uma doença atual que vem atingindo 
inúmeras pessoas em todos os continentes. É uma doença 
infectocontagiosa proveniente do vírus SARS-COV-2, um vírus 
que faz parte de um grupo viral que causam infecções 
respiratórias. Foi descoberto em 1937, na China, quando 
ocorreu o primeiro isolamento social referente a doenças 
respiratórias. 

Em 1965, o SARS-COV foi nominado de “coronavírus” 
por ser semelhante a uma coroa quando visto 
microscopicamente. Em 2002, houve outro surto do vírus, 
desta vez, na província de Guangdong, no Sul da China. Os 
casos foram surgindo até atingir Hong Kong e logo se 
espalharam e atingiram outros países. No ano seguinte, as 
Organizações das Nações Unidas (OMS) decretaram medidas 
de continência limitando viagens para cidades e países que 
relataram casos da doença. Essas medidas resultaram no 
contágio de 8.000 pessoas e 784 mortes. 

Em 2019 surgiram novos casos, desta vez do vírus 
SARS-COV-2, uma versão atualizada do vírus SARS-COV, 
anteriormente dito. Os primeiros casos foram registrados em 
Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. Foram 
registrados caso de pneumonia com origem desconhecida, 
mas logo depois descobriram que se tratava do SARS-COV. 

E desde então o vírus se espalhou rapidamente, 
conseguindo atingir diversos países, tornando-se assim uma 
Pandemia. Atualmente é uma doença em curso, então ainda 
não sabemos o tamanho real de extensão. Já se tem um 
número de 60.803.071 casos e 1.428.685 mortes registrados 
mundialmente até novembro de 2020. 
 
FISIOPATOLOGIA DA COVID 

Quando o hospedeiro entra em contato com o vírus, 
logo ele infectará o trato respiratório superior, que mantém uma 
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temperatura propensa a multiplicação do vírus. O vírus irrita as 
células epiteliais ciliadas, como resposta ao patógeno o corpo 
pode apresentar sintomas de febre alta (>38°), rigidez, cefaleia, 
calafrios, tonturas, dispneia. É uma forma de pneumonia atípica 
capaz de destruir o epitélio alveolar e evoluir para um quadro 
mais grave da doença, a Síndrome Respiratória Grave Aguda 
(SRGA), e apresentar sintomas mais intensos como 
desconforto respiratório ou dor ao respirar, saturação abaixo de 
95% em ar ambiente ou cianose nos lábios e face. 
 
A SÍNDROME RESPIRATÓRIA GRAVE AGUDA (SRGA) 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é um 
agravamento do quadro comum de gripe, da síndrome gripal 
(SC). Nesta etapa, o paciente além de apresentar sintomas 
comum de uma gripe, como dores no corpo, calafrios, rubor, 
febre, cefaleia, tosse de seca ou com presença de secreção, 
saturação menos de 90%, o paciente também passa a ter 
sintomas mais intensos, como dispneia, desconforto 
respiratório, pioras nas condições clinicas preexistentes, 
hipotensão e hipoxemia severa, ambas as síndromes podem 
ser causadas por vírus respiratórios. 

Assim que possível o paciente deverá ser direcionado 
para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para 
manutenção de um padrão respiratório efetivo, sendo ofertado 
oxigênio conforme o resultado de gasometria arterial, sendo 
utilizada a Ventilação Mecânica Invasiva (VMI).  

A VMI é uma via aérea avançada através da intubação 
orotraqueal que oferta oxigênio de médio e alto fluxo. 
Participam desse procedimento Médicos, Fisioterapeutas e a 
equipe de Enfermagem.  
 
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO 
(SDRA) 

A SDRA foi diagnosticada pela primeira vez em 1967, 
resultante de várias doenças que causam acúmulo de fluidos 
pulmonares, surgindo de 24 a 48h após uma lesão ou doença 
preexistente, apresentando sintomas como cianose nos lábios 
e face, hipoxemia severa, diminuição da complacência 
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pulmonar e infiltrados biliterais, quando vistos pela radiografia 
de tórax.  

É uma condição que apresenta acúmulos de fluidos 
nos lóbulos do pulmão, consequentemente reduzindo o 
consumo de oxigênio, causando uma infecção que induz um 
edema pulmonar. A SDRA é dividida em três categorias: leve, 
moderada e grave, sendo classificada conforme comparação 
dos níveis de oxigênio no sangue com a quantidade de oxigênio 
que precisa ser administrada, indicada no exame de 
gasometria arterial. 
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POSIÇÃO PRONA  

Estudos afirmam que a primeira vez que essa manobra 
foi mencionada e teve efeitos positivos comprovados foi em 
1974, quando Bryan sugeriu que pacientes anestesiados e 
comatosos fossem posicionados em prona, e descobriu que 
esses pacientes apresentavam melhora na expansão das 
regiões dorsais do pulmão e melhora no quadro respiratório. 

Em 1976, Piehl e Brow mostraram em estudos 
retrospectivos que a posição prona aumentava a oxigenação 
em pacientes acometidos pela SDRA. Embora esses trabalhos 
demonstrassem a eficácia dessa manobra, não havia até então 
nem um estudo experimental sobre os mecanismos que 
levaram a esses efeitos. 

Na atualidade, visando a melhora do padrão 
respiratório desses pacientes, medidas paliativas foram 
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surgindo, uma delas que vem tendo efeitos benéficos é a 
posição prona.  

Esta posição foi criada com o objetivo de reversão do 
quadro hipoxemico do paciente, que pode ser definido pela 
melhora da distribuição da pressão transpulmonar deixando-a 
mais homogênea. Seu efeito fisiológico é a melhora da 
oxigenação, pois tem o retorno de 70 a 80% da saturação em 
relação a valores basais. 

Os fatores que influenciam a melhora do quadro 
respiratório estão ligados ao mecanismo que podem ocorrer 
isolados ou associados, dentre eles se destacam a 
redistribuição da ventilação alveolar e da perfusão, diminuição 
dos efeitos de compressão que favorecem o colabamento 
alveolar (atelectasia). Independentemente da posição do 
paciente a expansão alveolar é sempre dependente da pressão 
transpulmonar, que é a diferença entre a pressão alveolar e a 
pressão pleural. O pulmão estando lesionado ou não a pressão 
pleural é sempre maior nas regiões dependentes do pulmão, 
exceto, a negativa.  

Mas quando o pulmão apresenta edema a pressão 
pleural torna-se ainda mais positiva na porção dependente, o 
que agrava as diferenças de pressões transpulmonares. 
 
EFEITOS ADVERSOS DA POSIÇÃO PRONA  

A posição prona tem como principal complicação a 
Lesão por Pressão (LPP), que são feridas que geralmente 
ocorrem nas proeminências ósseas, como nariz, mandíbulas, 
bochechas, testa, clavícula, externo, joelhos, orelhas e etc. 

Além das LPPs, a posição prona aumenta o risco de 
edema facial, instabilidade hemodinâmica transitória, 
obstrução orotraqueal. Outro ponto desfavorável em posição 
prona é a necessidade de sedação ser maior, o que preocupa, 
pois pode aumentar a ocorrência de paresias 
neuromusculares. 
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CHECKLIST DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DOS 
EFEITOS ADVERSOS  

Conforme o conteúdo estudado, segue abaixo os cuidados 
básicos para a equipe multidisciplinar seguir na prevenção de 
LPPs. 
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CUIDADOS ANTES DA PRONAÇÃO 
1. Estabelecer um horário junto com a equipe sobre a 

necessidade de proceder com a manobra. 
2. Deve-se ter no mínimo cinco membros da equipe para 

realizar a pronação. 
3. Interromper a dieta enteral e verificar se há resíduos 

alimentares. 
4. Coletar gasometria arterial. 
5. Providenciar os coxins para apoio da face, tórax, pelve, 

punho e regiões anteriores da perna. 
6. Aspirar às vias aéreas. 
7. Pré-oxigenar por 10 minutos. 
8. Verificar se há necessidade de repetir a sedação. 
9. Verificar sinais vitais PA, Saturação, FR, FC. 
10. Aproximar o carrinho de parada de respiratória e estojo 

de intubação. 
 
CUIDADOS DURANTE A PRONAÇÃO 

1. A equipe deve se posicionar na seguinte ordem: 
cabeceira do leito, laterais do tórax, membros 
inferiores.  

2. Manter os cabos de monitorização e oximetria 
alinhados. 

3. Desconectar o extensor de aspiração. 
4. Sondas e drenos devem ser clampeados e 

posicionados entres a pernas ou braços do paciente.  
5. A cabeceira deve estar em posição plana e alinhar 

membros. 
6. Os coxins devem ser colocados na pelve e tórax. 
7. Desconectar o BIS se estiver em uso. 

 
CUIDADOS PÓS-PRONAÇÃO 

1. Verificar a posição do tubo endotraqueal pela ausculta 
pulmonar. 

2. Verificar as posições dos coxins pelve e tórax. 
3. Checar a posição da cabeceira da cama 

(trendelenburg reverso). 
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4. Elevar membros superiores em posição de nadador 
alternando a cada 2 horas para evitar lesão do plexo 
braquial. 

5. Aliviar pontos de pressão, principalmente nas cristas 
ilíacas e joelhos. 

6. Verificar sinas vitais novamente. 
7. Registrar horários da pronação e monitorar horários 

subsequentes. 
8. Aumentar a frequência de aspiração endotraqueal. 
9. Realizar mudança de decúbito da cabeça de 2 em 2h. 
10. Verificar junto ao médico a necessidade de sedação 

mais efetiva. 
11. Reavaliar o início da dieta após 1 hora de pronação. 
12. Manter prona de 16 as 20h e retornar a posição supina.  
13. Reavaliar em 4h com nova gasometria. 

 
Considerações finais 

Se considerarmos a utilização da posição prona temos 
a diminuição de mortalidade em pacientes com alterações 
respiratórias. A mais indicada para tal manobra é a SDRA. A 
intervenção deve ser precoce e exige atuação da equipe 
multidisciplinar no acompanhamento do quadro clínico do 
paciente e nos resultados da manobra que serão 
demonstrados. Porém, a ventilação nesses pacientes ainda é 
um grande desafio devido à complexidade em tratar um 
processo difuso e heterogêneo. 
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Resumo  
O tema deste capítulo é “Abordagens fisioterapêuticas na 
reabilitação pulmonar de pacientes com DPOC”. O seguinte 
problema foi investigado: “Existe tratamento que minimize os 
impactos progressivos da DPOC?”. Foi considerada a seguinte 
hipótese: “a reabilitação pulmonar beneficia a recuperação e 
limita a sua progressão”. O objetivo geral é “destacar os 
recursos que auxiliam os pacientes com DPOC”. Os objetivos 
específicos são: “relatar as técnicas para esse fim”; “destacar 
os eventos que a patologia desencadeia”; “diferenciar a 
atividade fisioterapêutica”. Esse trabalho é importante para o 
profissional de saúde porque indica como a patologia favorece 
a incapacidade do paciente afetado, compreende os pontos 
cruciais a serem desenvolvidos com o paciente; para a ciência, 
destaca como a fisioterapia trata o impacto fisiológico e social 
da doença; para a sociedade, explica a relevância da sua 
prevenção. Trata-se de uma pesquisa teórica qualitativa com 
duração de dois meses.  
  
Palavras-chave:  Treinamento muscular respiratório. 
Reabilitação pulmonar. Fisioterapia respiratória. DPOC. Guia 
Prático.  
  
Abstract  
The theme of this chapter is “Physiotherapeutic approaches in 
pulmonary rehabilitation of patients with COPD”. The following 
problem was investigated: Is there treatment that minimizes the 
progressive impacts of COPD? The following hypothesis was 
considered: Pulmonary rehabilitation benefits recovery and 
limits progression. The general objective is to highlight the 
resources that assist patients with COPD. The specific 
objectives are: to refer to techniques for this purpose; highlight 
the events that the pathology triggers; differentiate physical 
therapy activity. This work is important for a health professional 
because it indicates how the pathology fosters the disability of 
the affected patient; understand the crucial points to be 
developed with the patient; for science, it highlights how 
physiotherapy treats the physiological and social impact of the 
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disease; for society, explain the relevance of its prevention. This 
is a qualitative theoretical research lasting two months.  
  
Keywords: Respiratory muscle training. Lung rehabilitation. 
Respiratory physiotherapy. DPOC. Practical guide.  
 
Resumen  
El tema de este capítulo es "Enfoques fisioterapéuticos en la 
rehabilitación pulmonar de pacientes con EPOC". Se investigó 
el siguiente problema: ¿Existe un tratamiento que minimice los 
impactos progresivos de la EPOC? Se consideró la siguiente 
hipótesis: La rehabilitación pulmonar beneficia la recuperación 
y limita la progresión. El objetivo general es destacar los 
recursos que ayudan a los pacientes con EPOC. Los objetivos 
específicos son: referirse a técnicas para tal fin; destacar los 
eventos que desencadena la patología; diferenciar la actividad 
de fisioterapia. Este trabajo es importante para un profesional 
de la salud porque indica cómo la patología fomenta la 
discapacidad del paciente afectado; comprender los puntos 
cruciales a desarrollar con el paciente; para la ciencia, destaca 
cómo la fisioterapia trata el impacto fisiológico y social de la 
enfermedad; para la sociedad, explicar la relevancia de su 
prevención. Se trata de una investigación teórica cualitativa de 
dos meses de duración.  
 
Palabras clave: Entrenamiento de los músculos respiratorios. 
Rehabilitación pulmonar. Fisioterapia respiratoria. DPOC. Guía 
práctica.  
  
Introdução  

A DPOC é descrita como um problema complexo, 
tipificado por contínuas manifestações respiratórias com 
restrição do fluxo aéreo. A etiologia patológica está ligada à 
sujeição de maneira intensa a partículas ou gases com efeitos 
nocivos, bem como a influência por fatores inerentes ao 
hospedeiro, como em casos de displasia pulmonar. 
Comorbidades ou patologias importantes, como o enfisema 
pulmonar, decorrem do comprometimento das vias aéreas e 
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por anormalidades alveolares que impactam em importantes 
variáveis epidemiológicas.  

Por causar de uma perturbação considerável na 
qualidade de vida e por se tratar de uma patologia progressiva 
sua morbidade e mortalidade geram custos elevados para 
recuperação. A reabilitação pulmonar (RP) é uma modalidade 
de tratamento abrangente, que faz uma avaliação detalhada do 
paciente subsequente a nomeação de terapêuticas distintas. 
As intervenções devem combinar treinamentos de força e 
endurance, mudança comportamental e educação ao paciente 
para que haja melhora no quadro clínico e psicológico dos 
pacientes com doença, bem como promover a adesão a longo 
prazo. (JÚNIOR, 2020, p.1).  

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema “Há tratamento que minimize os impactos 
progressivos da DPOC?”. Benefícios como redução de quadros 
de exacerbação da patologia, internação, melhora do bem-
estar global e aumento da aptidão física foram observados em 
pacientes submetidos a um programa de reabilitação pulmonar.   

Todos os pacientes submetidos ao programa de 
reabilitação pulmonar, independente do estágio em que se 
encontra a patologia, apresentam ganho potencial em 
diferentes níveis. Para reabilitar a função pulmonar são 
realizados treinos respiratórios com tratamentos concomitantes 
que objetivem limitar a perturbação, melhorar a capacidade 
física, desenvolver a autonomia e independência com interação 
comunitária do indivíduo acometido. (BARBIRATO, 2019, p. 4).  

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi de que o tratamento de reabilitação pulmonar beneficia a 
recuperação e delimita a progressão da doença.  

A reabilitação pulmonar é bastante indicada, seja qual 
for o estadiamento da patologia. Com a prática supervisionada 
de exercícios físicos, o comportamento social, bem-estar e a 
autonomia dos indivíduos são aprimoradas. Gradativamente a 
patologia pode impactar de forma sistêmica, as perturbações 
que alteram a qualidade e condições de saúde do paciente. 
(BARBIRATO, 2019, p. 6).  

O objetivo geral deste trabalho é salientar os recursos 
que assistem os pacientes com DPOC. As intervenções 
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cinesioterapêuticas e de fisioterapia respiratórias além de 
determinar terapias para promoção da endurance e manobras 
para higiene brônquica, propõe ao paciente recursos para 
monitorar e controlar seus comportamentos.   

Incentivo para alteração comportamental e capacidade 
de ajustar as demandas contribuem para que ele evolua da 
reabilitação para manutenção do novo estilo de vida. Atribuir 
funções cotidianas para realização de atividades de maneira 
independentes e ativa, bem como acompanhar regularmente o 
paciente para estimular a manutenção por um longo período é 
sugerido. (LANGER et al., 2009, p.197).  

Os objetivos específicos deste trabalho são: relatar as 
técnicas com esse fim; salientar os eventos que a patologia 
desencadeia; diferenciar a atividade fisioterapêutica.   

Estudos sugerem que manter os exercícios por um 
período superior a doze semanas traz efeitos positivos. A 
escolha e a duração do programa são determinadas diante das 
particularidades e dos objetivos específicos para o paciente. 
Gradualmente, o volume deve se adequar à intensidade de 
treino durante, por meio das informações coletadas 
individualmente, o plano de tratamento é elaborado para cada 
paciente. O intuito geral é diminuir disfunções corporais, 
aprimorar sua capacidade de atividade e participação, 
proporcionando a ele uma vida com mais qualidade. Os 
objetivos habituais da fisioterapia para terapêutica de pacientes 
com DPOC estão relacionados a redução da sensação de 
dispneia, aprimorar a aptidão ao exercício físico, realização da 
mobilização e eliminação de secreções, e conscientizar o 
paciente sobre autocuidado e autoeficácia. (LANGER et al., 
2009, p.189).  

Reconhecer o papel do fisioterapeuta dentre as 
diversas funções da equipe multiprofissional, bem como os 
aspectos envolvidos em uma reabilitação pulmonar integral de 
pacientes com disfunções respiratórias crônicas, elucida as 
atribuições profissionais para uma escolha acertada de 
métodos. Os futuros profissionais devem reconhecer as 
demandas por diagnose da patologia primária, do levantamento 
de comorbidades, conhecimento da medicamentação e do 
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apoio nutricional complementares às intervenções 
fisioterapêuticas. (SBPT, 2004).   

Para a ciência, destaca como a fisioterapia trata o 
impacto fisiológico e social da doença. A DPOC apresenta alto 
índice de morbidade e mortalidade mundialmente, traz 
impactos econômicos diretos pela demanda financeira, seja no 
âmbito hospitalar, ambulatorial e farmacológico decorrentes da 
necessidade de fornecer recursos para diagnosticar, tratar, 
prevenir e reabilitar o indivíduo. Os custos oneram a economia 
e refletem de maneira individual e social. A necessidade de 
ausentar o indivíduo acometido de suas atividades laborais por 
adoecimento ou por óbito, se tornam itens financeiros por meio 
do efeito de compensação intermediária, que impactam na 
produtividade do país. (SBPT, 2004).  

A importância desta pesquisa para a sociedade, está 
em explicar a relevância da prevenção da DPOC. A patologia 
que é tratável e prevenível tem como preditor principal o 
tabagismo, a debilidade funcional e comorbidades mais 
recorrentes são as alterações na qualidade de vida pela 
sintomatologia progressiva e alterações psicológicas. Quase 
metade dos pacientes possuem crises de ansiedade ou 
adquirem quadros depressivos e quanto maior o grau de 
acometimento, maior é a repercussão na funcionalidade geral 
do paciente. (DE SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.172).  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica. Está 
fundamentada em artigos científicos, bem como consultas 
bibliográficas no Jornal Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 
e no documento GOLD – Global Initiative For Chronic 
Obstructive Lung Disease.  

Foram selecionados artigos científicos, extraídos de 
busca realizada na Scielo e Google Acadêmico a partir das 
seguintes palavras-chave: Treinamento muscular respiratório; 
Reabilitação Pulmonar; Fisioterapia Respiratória; DPOC; e 
Guia Prático.  

Como critérios exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com abordagem do escopo 
fisioterapêutico e requisito de selecionar artigos publicado em 
revista acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão de 
literatura tem o tempo previsto de dois meses. No primeiro mês 
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realizou-se o levantamento do referencial teórico; no segundo 
mês, a revisão da literatura; no terceiro mês, a elaboração dos 
elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o 
trabalho.   

Elegeu-se uma pesquisa qualitativa teórica, na qual os 
autores procederam os dados levantados em pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos de maior relevância 
específicas de cada autor.   

Um assunto de determinada área de conhecimento são 
teses trabalhadas pelos investigadores, que se dedicam a 
estudar amplamente o objeto da pesquisa. A pesquisa 
qualitativa considera o contexto em está estabelecido o objeto 
de estudo e as propriedades sociais que são imensuráveis. 
(MANCINI, 2006, p 1).  
  
ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA REABILITAÇÃO 
PULMONAR DE PACIENTES PORTADORES DE DPOC  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é 
descrita como um problema complexo, tipificado por contínuas 
manifestações respiratórias com restrição da passagem de ar. 
A etiologia patológica está ligada à sujeição de maneira intensa 
a partículas ou gases com efeitos nocivos, bem como a 
influência por fatores inerentes ao hospedeiro, como em casos 
de displasia pulmonar. Comorbidades ou patologias 
importantes como o enfisema pulmonar, decorrem do 
comprometimento das vias aéreas e por anormalidades 
alveolares que impactam em importantes variáveis 
epidemiológicas. (SBPT, 2004).  

É uma doença crônica tratável, caracterizada pelo 
aprisionamento progressivo do fluxo aéreo, parcialmente 
reversível, com tratamento e prevenção conhecidos. Além de 
acarretar um comprometimento das funções pulmonares, a 
patologia desencadeia perturbações sistêmicas. A obstrução 
do fluxo aéreo estimula uma resposta inflamatória acentuada à 
inalação de partículas e gases nocivos. Dentre os fatores de 
risco, o tabaco ainda é preditor preponderante para DPOC. 
(SBPT, 2004).  

O estreitamento do lúmen brônquico provoca um 
aumento da resistência pulmonar, causando ineficiência na 
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troca gasosa dos portadores da doença. Com a alteração na 
atividade respiratória, há edema, hipersecretividade e 
broncoespasmo que obstruem as vias aéreas. Tal desequilíbrio 
provoca um padrão inspiratório acelerado e breve na fase 
expiratória, que gera o aprisionamento de ar nos pulmões. A 
retenção suscita em hiperinsuflação pulmonar que provoca a 
dificuldade em respirar e um aumento do número de incursões 
respiratórias por unidade de tempo. As alterações no 
funcionamento dos músculos respiratórios alteram os 
mecanismos musculares necessários para ocorrer a 
manutenção da bomba ventilatória, que uma vez alterada 
perturba a respiração voluntária. (BARBIRATO, 2019, p. 3)  

A prevenção da DPOC é imprescindível, visto que os 
acometimentos subsequentes à oclusão brônquica provocam 
danos em todos os sistemas corporais de modo inveterado. A 
incapacidade substancial, diminuição da qualidade de vida e 
risco elevado de morte prematura. Com base na sintomatologia 
crônica respiratória, associadas a presença de fator de risco e 
distúrbio ventilatório sugerem investigação para diagnóstico e 
intervenção de maneira precoce.  

O comprometimento patofisiológico mais marcante, 
demonstrado em todo o estadiamento da doença são os sinais 
pulmonares inflamatórios habituais. É uma patologia variada 
que apresenta acometimentos respiratórios e sistêmicos, está 
diretamente ligada a outras doenças de maneira simultânea em 
decorrência dessas disfunções. Comorbidades como 
cardiopatias, câncer pulmonar, sarcopenia, transtorno 
depressivo, diabetes impactam no bem-estar, reduzem a 
sobrevida e aumentam as internações. (BELLAMY, 2007, 
p.61).  

Pelo alto índice de morbidade e mortalidade 
apresentado pela patologia em todo o mundo, os impactos 
econômicos ocasionados, sejam eles diretos ou indiretamente, 
são relevantes para a sociedade. A demanda financeira tanto 
em âmbito hospitalar, ambulatorial ou farmacológico que a 
patologia traz, onera a economia. A ausência por adoecimento 
ou óbito das atividades laborais impactam negativamente na 
produtividade do país. A necessidade de recursos para 
diagnosticar, tratar, prevenir e reabilitar o indivíduo com a 
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doença causam reflexos de maneira individual, social e 
coletiva. (SBPT, 2004).  

Para diagnóstico da doença, o parâmetro utilizado é o 
preconizado pela GOLD e pela American Thoracic Society 
(ATS) para diagnosticar obstrução ao fluxo aéreo é a relação 
VEF1/CVF < 70%. É medida a relação entre o volume 
expiratório forçado (VEF1) no minuto inicial do teste após uso 
de broncodilatador (BD), sobre a capacidade vital forçada 
(CVF) para indicação de limitação de fluxo. Através do exame 
espirométrico é avaliado os valores dos parâmetros normais, 
que deve apresentar resultado superior a 0.70 litros, pois o BD 
aumentar o calibre das vias aéreas facilitando o fluxo 
ventilatório. Caso os valores estejam fora dos parâmetros há 
diagnóstico para DPOC e o estadiamento da doença é 
categorizado pelo sistema Global – Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD) como indicado na tabela a 
baixo: (DE SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.171).  

  

 
  

A DPOC inicia de maneira insidiosa, mas possui caráter 
progressivo. Os sintomas característicos do aprisionamento do 
fluxo aéreo são chiados na ausculta pulmonar, a tosse 
produtiva e a dispneia. A dispneia é o sintoma mais grave, pois 
reduz a qualidade de vida, tem pior prognóstico e causa 
incapacidade de realizar exercícios.  

O fisioterapeuta em uma avaliação primária, precisa 
realizar anamnese, analisar a aptidão física, realizar prova de 
função pulmonar, avaliar a capacidade para atividade física e 
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mensurar qualidade de vida e sensação de dispneia. Obter um 
parecer dos aspectos psicológicos e nutricionais do paciente 
auxiliam para uma intervenção abrangente. (SBPT, 2004).  

Em qualquer estágio da patologia, em que se constate 
uma redução da atividade de vida diária (AVD) ou limitação ao 
exercício, é indicado a realização de um treino de endurance 
para aumento da aptidão aeróbica ao exercício físico. Esse tipo 
de atividade prepara o paciente para desenvolver diversas 
tarefas habituais com uma menor intensidade relativa, podendo 
utilizar a esteira ou cicloergômetro como equipamentos. Os 
resultados positivos na capacidade aeróbia são além 
apresentados utilizando menor tempo. (LANGER et al., 2009, 
p.189).  

Benefícios como redução da necessidade de consultas 
médicas domiciliares por exacerbação da patologia, redução 
em dias de internação, melhora do bem-estar global e aumento 
da aptidão física foram observados em pacientes submetidos a 
um programa de reabilitação pulmonar. Todos os pacientes 
submetidos ao programa, independente do estadiamento da 
patologia, obtiveram ganho potencial em diferentes níveis. 
(SBPT, 2004).  

Na respiração regular os movimentos inspiratórios e 
expiratórios sucedem por contração e relaxamento 
diafragmática e da musculatura intercostal. Durante a 
inspiração as costelas se elevam, os músculos intercostais e o 
diafragma contraem, há expansão da caixa torácica e redução 
da pressão interna para entrada de ar nos pulmões.   

A patologia suscita danos ao tecido pulmonar, 
prejudicando na mecânica respiratória desencadeando um 
desequilíbrio na troca gasosa. Os volumes pulmonares ficam 
elevados, limítrofes a capacidade total do pulmão. Em 
decorrência ao bloqueio, há distúrbios na ventilação pulmonar 
que se torna limitada no decorrer da atividade física. 
(BARBIRATO, 2019, p. 4).  

O restabelecimento pulmonar é promovido com a 
prática de atividade física, considerado o procedimento mais 
satisfatório dentre as categorias de exercícios disponíveis. De 
modo ativo a prática aeróbica é eficiente na restituição 
funcional, para redução de distúrbios e limitar o avanço da 
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doença. Retirar o paciente da ociosidade cotidiana de maneira 
específica as suas particularidades com abordagem 
multiprofissional são favoráveis à terapia. Os treinos 
respiratórios associados a terapêutica que melhore a 
endurance e promova a autonomia e a independência do 
indivíduo acometido, limita a perturbação causada pela doença. 
(BARBIRATO, 2019, p. 4).  

Os aspectos de uma reabilitação pulmonar devem ser 
elencados por diversos profissionais especialistas diante de 
disfunções respiratórias crônicas. Ações advindas de diagnose 
da patologia primária, das comorbidades, uso de 
medicamentos e apoio nutricional e intervenções 
fisioterapêuticas, melhoram o condicionamento físico. (SBPT, 
2004).  

Os recursos fisioterapêuticos são compostos por 
modalidades de exercícios para treinos que visam a aquisição 
de resistência, força ou de maneira intervalada. A eleição do 
método varia de paciente para paciente, levando em 
consideração como está a evolução da doença e a resposta 
individual à prática de exercícios.  

O treino para trabalho de força muscular é 
recomendado para todos, em particular aos pacientes que 
apresentam fraqueza muscular periférica ou grave restrição por 
limitação do fluxo ventilatório. A recomendação do treino é de 
manter a intensidade entre 60 a 80% do teste de 1RM, com 
aplicação de duas a três séries com repetições de oito a doze 
vezes por grupo muscular. Os MMSS e MMII devem ser 
trabalhados com uma frequência de duas a três vezes por 
semana. Estudos demonstram que apesar de não haver um 
tipo de treino ideal, a combinação de treinamento de força e 
endurance com ênfase no componente de força foram 
satisfatórios. (LANGER et al., 2009, p.197).  

A recomendação do treino para endurance é de três a 
cinco vezes semanais até que os objetivos sejam atingidos. 
Após obter a meta, o fisioterapeuta realiza a manutenção dos 
benefícios obtidos com o paciente, reduzindo a frequência 
semanal para até duas vezes, porém mantendo a mesma 
intensidade de treino. (LANGER et al., 2009, p.198).  
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O treino intervalado demanda mais tempo por 
necessitar de um tempo de descanso maior, porém é o mais 
indicado para os pacientes que não possuem capacidade para 
realizar exercício por um longo período de tempo. A intensidade 
deve ser ajustada uma vez por semana para obter 
potencialização das adaptações periféricas musculares. Com o 
cicloergômetro o ajuste da intensidade do treino é mais precisa 
por usar o teste incremental máximo de exercício, mas 
independentemente do equipamento optado, a escala de Borg 
modificada deve ser aplicada para obter a percepção relativa 
do esforço pelo paciente, em que 0 (zero) indica um esforço 
extremamente leve e 10 extremamente intenso. (LANGER et 
al., 2009, p.197). Veja na tabela a seguir:   

  
Quadro 1. Critérios espirométricos pós-broncodilatador para 

estadiamento da DPOC (GOLD 2001) 

 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; VEF1: Volume expiratório 

forçado no primeiro segundo; CVF: Capacidade vital forçada.  

 
Os procedimentos fisioterapêuticos visam uma 

melhora da dinâmica respiratória. Realiza a retirada de 
secreções para melhorar a função respiratória por meio de 
técnicas manuais ou equipamentos. O recurso terapêutico em 
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que os músculos são contraídos e relaxados através de um 
aparelho que auxiliam pacientes com grave limitação da 
tolerância ao exercício ou muscular.  

Como método alternativo aos treinamentos de força e 
endurance aos pacientes que apresentam restrições 
musculares por redução de força ou incapacidade na 
participação de atividades físicas habituais é proposto o uso de 
eletroestimulação neuromuscular (EENM). É uma alternativa 
de baixo custo, que pode ser realizada no domicílio do paciente, 
normalmente bem tolerada que demonstrou ganho de força e 
melhor capacidade ao exercício em pacientes com DPOC 
grave. São necessários maiores estudos para a aplicabilidade 
da EENM como intervenção adicional ou método alternativo ao 
treino de pacientes com DPOC leve e moderada. (LANGER et 
al., 2009, p.197).  

O trabalho com os músculos respiratórios e acessórios 
é um treino coadjuvante a prática de exercício físico, em 
especial em pacientes que possuem patologias 
neuromusculares ou uma importante diminuição da força 
muscular respiratória. A eletroestimulação é uma alternativa ao 
treino tradicional aplicada em pacientes graves estáveis que 
possuam quadro de intolerância ao exercício para aquisição de 
massa muscular e melhora da capacidade aeróbica. A 
contração impelida pelo estímulo elétrico não provoca dispneia 
e evita intercorrências cognitivas, motivacionais e psicológicos 
que o exercício convencional poderia suscitar.  

De modo precoce, a dispneia ao esforço físico e a 
sensação de enfraquecimento ao realizar uma atividade 
causam redução no desempenho geral. Limitações na 
capacidade física, comprometimento das atividades laborais, 
sociais e cotidianas impactam em sua qualidade de vida e na 
saúde, evidenciando a recomendação de um programa de 
reabilitação pulmonar. (SBPT, 2004).  

A inaptidão física é o sintoma mais habitual pela 
irregularidade no padrão respiratório; contudo, a alteração nos 
músculos esqueléticos periféricos é a condição mais 
significativa a ponto de limitar a aptidão no desempenho de 
exercícios físicos. A intolerância persiste mesmo após 
substituição cirúrgica pulmonar, ainda que haja uma evolução 
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na capacidade pulmonar. O tratamento médico isolado tem 
curto alívio, sendo indispensável o recondicionamento físico 
para minimizar a dispneia e sobrecarga do trabalho respiratório. 
Em conjunto ao uso de instrumentos clínicos, são necessários 
o apoio e a preservação da continuidade e a manutenção da 
estabilidade obtida, em particular aos pacientes que ainda 
apresentam sintomas e limitação sociofuncional. (BARBIRATO, 
2019, p. 5).  

Medidas que permeiam o diagnóstico diferencial e 
atenção às comorbidades integram uma intervenção 
fisioterapêutica abrangente para recondicionamento físico. 
Para a reabilitação pulmonar o paciente deve ter estabilidade 
clínica e não ter debilidades que impeça sua participação. A 
redução ou eliminação dos fatores de risco modificáveis é 
primordial para limitar a progressão da patologia.   

A condição predeterminante da DPOC está na 
aspiração de elementos químicos dispersos no meio aéreo 
após incineração de matérias orgânicas ou de componentes 
tóxicos presentes no cigarro. Sejam ocasionadas pela 
exposição duradoura em ambiente laboral ou pelo tabagismo 
inveterado ativo ou de modo passivo, a exposição por mais de 
duas décadas faz com que o indivíduo adquira a patologia. (DE 
SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.170).   

Contudo, a interação ambiental em que a inalação de 
partículas não é fator determinante para a patologia. Há fontes 
vetoriais preditivas da doença como hiper-responsividade 
brônquica, prematuridade, desnutrição, infecções de repetição 
e fatores genéticos. A carência de alfa-1-antitripsina é um 
distúrbio genético insólito que sucede alguns indivíduos de 
modo a afetar sua capacidade pulmonar em decorrência da 
disfunção enzimática que provoca implicações clínicas. (DE 
SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.170).  

Usualmente os sintomas da DPOC são semelhantes 
aos apresentados no enfisema ou em quadros inflamatórios. Os 
acometimentos são responsivos aos danos morfológicos 
ocasionados nas vias aéreas que desencadeiam um 
envolvimento do aparelho respiratório. O fluxo aéreo apresenta 
oclusão e há necrose no tecido pulmonar, implicando em uma 
patologia crônica. (DE SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.170).  
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O caráter crônico dos sintomas patológicos persiste 
mesmo sem risco iminente à saúde individual. Há privação do 
bem-estar físico da pessoa, de maneira que a reabilitação 
pulmonar introduzida como um meio de intervenção precoce na 
função respiratória reduz os efeitos morbígenos do 
aprisionamento aéreo. Conjuntos complexos de suporte para 
êxito na terapia possui participação direta do fisioterapeuta.  

A recuperação pulmonar é altamente indicada seja 
qual for o período da patologia. Objetiva aprimorar a prática de 
exercício físico, comportamento social, bem-estar e a 
autonomia dos indivíduos com DPOC, contanto que a execução 
de atividades físicas seja monitorada. Gradativamente a 
patologia pode impactar nos demais sistemas corporais e em 
elementos psicossociológicos, que tendem a desencadear 
perturbações que alteram a qualidade e condições de saúde. 
(BARBIRATO, 2019, p. 6).  

Pelas alterações na mecânica respiratória baixas 
concentrações de oxigênio são inaladas, há redução da saída 
do dióxido de carbono e o aprisionamento de ar nas vias 
aéreas. Em casos de instalação e exacerbação da doença, os 
níveis de bicarbonato, dióxido de carbono e oxigênio 
demonstram alterações no componente sanguíneo que 
modificam o PH sanguíneo. Através dos resultados, pode se 
constatar um quadro hipoxêmico ou hipercápnico (DE SOUZA; 
SCHNEIDER, 2019, p.172).   

De maneira simples é possível usar o oxímetro de 
pulso para aferir a saturação de modo não invasivo. Quando a 
saturação de oxigênio apresenta valores inferior a 90%, via de 
regra, há indicação para efetuar a gasometria arterial. Por meio 
invasivo, o sangue arterial é coletado para análise dos 
parâmetros gasométricos. (DE SOUZA; SCHNEIDER, 2019, 
p.172).   

A mudança na atividade respiratória pode ser 
constatada pelo sinal do abdome em tonel. As alterações 
respiratórias reduzem a complacência pulmonar e bloqueiam o 
tórax na inspiração. A diminuição da pressão abdominal e 
expansão do tórax acarretam em encurtamento dos músculos, 
depressão das hemicúpulas do diafragma e redução da 
mobilidade torácica.   
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O aumento de tensão muscular é uma adaptação para 
poupar energia e propiciar a inspiração. Mecanismos 
compensatórios das alterações abdominais são observados 
nos músculos da região lombar e do quadril, assim como 
estiramento muscular e sarcopenia. Quadros álgicos e de 
insuficiência respiratória são observados. A evolução da 
patologia, a alteração da constituição das fibras, da irrigação 
sanguínea tecidual muscular causam alterações no 
metabolismo das células propiciando modificações teciduais 
morfológicas. (BARBIRATO, 2019, p. 3).  

A fisioterapia respiratória assiste o suprimento de 
oxigênio para todo o organismo e libera as vias respiratórias. 
Desobstruir as vias aéreas de maneira a facilitar o fluxo aéreo, 
tende a reduzir o risco de complicações.  

O fisioterapeuta deve optar pelo método mais 
adequado ao paciente hipersecretivo, considerando seu quadro 
clínico geral. O paciente deve ser estimulado e orientado a 
autoaplicar o recurso, tendo assim alcançando um dos 
objetivos da intervenção que é fazer a higiene brônquica 
independente. A depuração mucociliar resulta em 
expectoração das secreções e em uma melhor ausculta 
pulmonar, ainda durante a aplicação do método ou em até meia 
hora após a realização da manobra. (LANGER et al., 2009, 
p.197).  

Estratégias adicionais para melhorar o desempenho no 
exercício, reduzir a hiperinsuflação pulmonar, melhorar a 
ventilação regional, diminuir a dispneia e melhorar a troca 
gasosa devem ser aplicadas. Ferramentas como os exercícios 
respiratórios, técnicas de relaxamento, de inclinação anterior 
do tronco, treinamento dos músculos respiratórios, são 
considerados métodos para aumento da capacidade ao 
exercício e qualidade de vida. (LANGER et al., 2009, p.197).   

A aplicação de exercícios respiratórios integra a 
reabilitação, com o propósito de obter alívio da dificuldade em 
respirar ao diminuir o volume intrapulmonar. O ar que fica 
aprisionado torna o pulmão hiperinsuflado, a expiração é 
prolongada e a troca gasosa se torna ineficiente. Os exercícios 
se tornam indispensáveis para elevar a resistência e força da 
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musculatura respiratória e para diminuir as repercussões do 
aprisionamento.   

Aprimorar o arquétipo respiratório torácico e abdominal 
por métodos usuais de respiração com uso de freno labial para 
aumentar a resistência na expiração e respiração controlada 
com predomínio do diafragma, de forma prolongada com 
profundidade para reduzir a dificuldade respiratória. Na 
reabilitação, os exercícios para resistência muscular focam nos 
MMII com atividades realizadas em equipamentos que 
permitam elevar a intensidade conforme capacidade individual. 
Exercícios ativos resistidos promovem força muscular dos 
MMSS, que assessoram a respiração e nas atividades diárias, 
auxiliam a diminuir o risco de queda e sensação de dificuldade 
respiratória. (BARBIRATO, 2019, p. 10).   

Estudos sugerem que manter os exercícios por um 
período superior a doze semanas traz efeitos positivos; 
contudo, treinos em períodos menores também apresentaram 
benefícios consideráveis. Uma duração favorável ao programa 
deve ser determinada de acordo com as particularidades e os 
objetivos específicos para o paciente. O aumento da carga 
deve ser gradual, usando a escala de Borg para adequar a 
intensidade de treino durante o exercício. (LANGER et al., 
2009, p.197).  

Testes aeróbicos realizados em bicicletas ou esteiras 
avaliam a capacidade funcional ao exercício de portadores de 
DPOC. Através dos dados obtidos com o teste incremental ou 
o teste com carga constante do paciente, as informações 
coletadas detectam a origem das limitações do paciente. A 
avaliação dos parâmetros indica se a limitação é de origem 
pulmonar, cardiovascular ou muscular. Dados como o consumo 
máximo de oxigênio (VO2máx), o pico de consumo de oxigênio 
(VO2 pico) e valor do limiar anaeróbio (LA) são os mais 
significativos para verificar a capacidade funcional desses 
pacientes (SBPT, 2004).   

Avaliações complementares auxiliam na avaliação 
física do portador de doença pulmonar, exceto em quadros 
graves. Por ser um método acessível e de boa acurácia pode 
ser usado para avaliar o desempenho do indivíduo durante o 
exercício permitindo uma avaliação sistemática global.   



 

 200 

O teste de caminhada de seis minutos(T6) é acessível 
e mensura a distância percorrida pelo paciente nesse intervalo 
de tempo, considerado um preditivo de mortalidade mais 
significativo que o fator idade, que o volume expiratório forçado 
no primeiro segundo (VEF1), índice de massa corporal (IMC) e 
comorbidades em pacientes com DPOC. Para aceitabilidade do 
resultado do teste, pelo menos duas execuções práticas devem 
ser realizadas. A correlação entre a distância percorrida e o 
VO2 máx é o melhor preditor isolado. (SBPT, 2004).   

Exames de força avaliam a capacidade de força ou 
resistência muscular do indivíduo, para identificar o 
acometimento muscular causado pela patologia. O 
dinamômetro é um instrumento para mensurar a capacidade 
isométrica do músculo, sem que haja alteração macroscópica 
no ângulo da articulação. Sistemas computadorizados medem 
a capacidade isocinética, que avaliam a tensão máxima do 
músculo em todos os ângulos articulares abrangendo 
parâmetros como torque, velocidade, potência. (SBPT, 2004).   

Através dos testes incrementais como o shuttle com 
progressão do esforço, é possível avaliar a capacidade física e 
o condicionamento cardiorrespiratório do indivíduo para 
determinar a velocidade para a caminhada desse paciente. 
Uma fiel e contínua reprodução dos efeitos alcançados com o 
teste shuttle é obtida desde a realização do teste inicial, 
recomendado sua execução apenas uma vez. A cada minuto o 
esforço é adicionado e a capacidade de executar três shuttles 
é um progresso. (SBPT, 2004).   

A intervenção fisioterapêutica além de determinar 
terapias para promoção da endurance e manobras para higiene 
brônquica, precisa propor ao paciente recursos que 
desenvolvam sua capacidade de monitorar e de controlar os 
próprios comportamentos. O caráter incapacitante da patologia 
afeta diretamente a qualidade de vida do paciente ao se 
deparar com limitações funcionais.   

As comorbidades mais recorrentes em pacientes com 
DPOC e redução da qualidade de vida, são as desordens 
psicológicas. Quase metade dos pacientes possuem crises de 
ansiedade ou adquirem quadros depressivos. Quanto maior o 
grau de acometimento maior será a repercussão no bem-estar 



 

 201 

geral do paciente. O risco de agravamento é elevado por conta 
de um aumento dos sinais e sintomas. (DE SOUZA; 
SCHNEIDER, 2019, p.172).  

Incentivo para alteração comportamental e capacidade 
de ajustar as demandas contribuem para que ele evolua da 
reabilitação para manutenção do novo estilo de vida. Atribuir 
funções cotidianas para realização de atividades de maneira 
independentes e ativa, bem como acompanhar regularmente o 
paciente para estimular a manutenção por um longo período é 
sugerido. (LANGER et al., 2009, p.197).  

Por meio da reabilitação fisioterapêutica é possível 
reduzir a sintomatologia do paciente. Instruir a família e o 
paciente com DPOC sobre a importância de sua terapêutica, 
bem como incentivar o autocuidado é essencial a efetividade 
do tratamento. É importante dirimir quais os principais 
acometimentos causados e o caráter progressivo da doença, 
para que os fatores de risco sejam minimizados ou eliminados 
e o avanço dos agravos sejam retardados. (DE SOUZA; 
SCHNEIDER, 2019, p.174).   

Através da obtenção de informações de maneira 
individuais e personalizada às necessidades e particularidades 
do paciente com DPOC, o fisioterapeuta elabora um plano de 
tratamento diferenciado. O intuito geral é usar ferramentas ou 
equipamentos que dispõe para diminuir disfunções corporais, 
aprimorar sua capacidade de atividade e participação 
proporcionando a ele uma vida com mais qualidade.   
Os objetivos habituais da fisioterapia para terapêutica de 
pacientes com DPOC estão relacionados a redução da 
sensação de dispneia, aprimorar a aptidão ao exercício físico, 
realização da mobilização e a eliminação de secreções, e 
conscientizar o paciente sobre autocuidado e autoeficácia. 
(LANGER et al., 2009, p.189).   

Como orientação aos objetivos gerais da abordagem 
fisioterapêutica estão: reduzir dispneia, melhorar a capacidade 
física, eliminar o acúmulo de secreções, incentivar o 
autocuidado, trabalhar a força dos MMII e MMSS, incrementar 
capacidade aeróbia com endurance, promover treino muscular 
inspiratório, suplementar oxigênio durante o treino se 
necessário, eletroneuroestimulação em alguns casos e treinar 
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o posicionamento corporal para redução de dispneia. 
(BARBIRATO, 2019, p. 11).   

Manobras para remoção de secreção impedem o 
bloqueio do fluxo aéreo. Por meio de exercícios respiratórios 
como a tosse, há movimentação do muco em qualquer tipo de 
capacidade pulmonar, neutralizando as restrições que 
prejudicam a tosse reflexa. O ciclo ativo da respiração exerce 
a expiração forçada e o domínio da respiração com exercícios 
para expansão do tórax. A Técnica de Expiração Forçada (TEF) 
é uma variante da tosse dirigida, para higiene brônquica, que 
diminui a constrição dinâmica e declínio prévio das vias aéreas.  

A autodrenagem é praticada com inspirações e 
expirações dinâmicas, lentas e moderada pelo indivíduo 
partindo do Volume de Reserva Expiratório (VRE) atingindo o  
Volume de Reserva Inspiratório (VRI), mobilizando de maneira 
distal para proximal. (BARBIRATO, 2019, p. 10).  

Propriamente pela repercussão sistêmica, os 
acometimentos musculoesqueléticos devem ser assistidos por 
meio de condutas fisioterapêuticas aeróbicas e 
cinesioterapêuticas. Pela obstrução somada a dispneia há 
aumento da demanda respiratória que funciona com 
sobrecarga.  

O encolhimento dos músculos que participam da 
mecânica respiratória causa prejuízos funcionais por meio de 
esforços compensatório dessa sobrecarga. A realização de 
alongamentos é satisfatória para obtenção de flexibilidade 
desses músculos acessórios encurtados. (BARBIRATO, 2019, 
p. 9).  

Para impedir o bloqueio do fluxo aéreo, sessões bem 
orientadas aprimoram a capacidade para executar atividades 
de vida diárias (AVDs). Estimular a tonificação e força global 
dos músculos corporais para alcançar resistência dos músculos 
inspiratórios reduzem a sensação de dispneia, crises de 
ansiedade e depressivas dos pacientes com DPOC. 
(BARBIRATO, 2019, p. 9).   

A retração da musculatura diafragmática altera a 
mecânica respiratória causando limitação do fluxo ventilatório. 
Lesões alveolares prejudicam a hematose pulmonar. O tecido 
pulmonar se torna mais espesso causando obstrução das vias 
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respiratórias e acarretando uma redução na complacência. A 
sintomatologia a princípio decorre dos processos inflamatórios 
instaurados no parênquima pulmonar em respostas as 
partículas nocivas inaladas. Os sinais e sintomas mais comuns 
quando a patologia está estabelecida são: dispneia, 
hipersecretividade, sibilos e tosse persistente. (DE SOUZA; 
SCHNEIDER, 2019, p.171).   

É importante impedir a sobrecarga do trabalho 
respiratório do paciente com DPOC. Conhecendo a 
fisiopatologia da doença e pela prática clínica é sugerido o uso 
de intervenções que favoreçam sua funcionalidade durante a 
intervenção terapêutica para reabilitar a função pulmonar.   
Técnicas expiratórias com freno labial associado à redução da 
frequência respiratória e ao aumento do volume corrente em 
pacientes classificados pelo GOLD em grave e muito grave 
portadores de enfisema pulmonar diminuir a dispneia. A técnica 
de respiração diafragmática de modo isolado não beneficiou 
esses pacientes. (LANGER et al., 2009, p.197).   

Anteriorizar o tronco com os MMSS apoiados ajuda a 
reduzir a sensação de dispneia nos pacientes com DPOC, 
inclusive quando estão usando dispositivos com rodas para 
deambulação. (LANGER et al., 2009, p.197).   

Um treino com início coerente deve estar na zona de 
frequência em torno dos 60% do potencial de exercício. 
Gradativamente o paciente é reavaliado para o avanço de 
intensidade. Uma atividade com potência elevada propicia 
maior aproveitamento das funções orgânicas e melhoria da 
capacidade aeróbica. No entanto, esse volume de treino por 
vezes se torna impossibilitado pelos transtornos respiratórios, 
cardiovasculares e musculares. As alterações sistêmicas 
indicam a necessidade de um tratamento executado em 
conjunto a abordagem respiratória. (BARBIRATO, 2019, p. 10).  

Os pacientes com doenças crônicas, na maioria das 
vezes, preferem realizar tratamento em casa. Aos pacientes 
com um quadro mais estável, a orientação é praticar atividade 
física e sessões de exercícios em casa de maneira autônoma. 
Nos quadros mais graves as sessões visam evitar 
complicações, porém é preciso evitar complicações ou 
descompensações.   
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A efetividade da reabilitação feita em casa pelo 
paciente por um amplo período necessita de instrumentos para 
aferir calorias perdidas, passos e distância alcançada são 
parâmetros que ajudam a controlar a intensidade de treino 
reduzindo efeitos nocivos que prejudiquem o progresso da 
intervenção. Benefícios como melhora da aptidão física, 
redução da dispneia, e uma maior qualidade de vida foram 
obtidas ao eleger equipamentos de rotação cíclicas, uso de 
escadas e caminhada com velocidade determinada pelo teste 
de shuttle. (SBPT, 2004).   

Pacientes em VNI apresentam assincronia 
toracoabdominal, em ambientes residenciais intentar a 
normalidade desse padrão é arriscado além de ocasionar 
resultados clínicos insatisfatórios. (FERRER et al., 2006, 
p.164).  

As técnicas para higiene brônquica de drenagem 
postural, de vibrocompressão, percussão torácica e pressão 
expiratória positiva embora não estejam completamente 
embasadas na literatura, na prática clínica demonstram 
resultados quando são combinadas. As técnicas não possuem 
aplicabilidade se após a realização de seis sessões não 
demonstrar eficiência, sendo sua continuidade irrelevante. 
(LANGER et al., 2009, p.197).   

Os pacientes com classificação da doença como 
moderada ou muito grave apresentam muito cansaço e 
dispneia. Quando há redução na força da musculatura 
inspiratória, se faz necessário o uso de recursos 
complementares ao treino físico pela importância dos músculos 
na mecânica respiratória.   

O treinamento muscular inspiratório (TMI) é a única 
intervenção indicada para pacientes que tenham condições 
semelhantes associadas à comorbidades ou que seja inapto a 
participar ativamente do treinamento físico. A carga do treino 
precisa ser de no mínimo 30% da pressão inspiratória máxima 
para apresentar resultados, o treino expiratório não agregou ao 
treino dos músculos inspiratórios. (LANGER et al., 2009, 
p.197).   

O teste do degrau é uma ferramenta simples que 
estima a aptidão máxima de atividade dos indivíduos com 
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DPOC. Sua execução é baseada em solicitar ao indivíduo com 
DPOC que suba e desça os degraus com uma cadência 
controlada. Não há padrões e contraste sobre a importância 
clínica estabelecidos na literatura, tornando o teste limitado. 
(SBPT, 2004).   
De acordo com o histórico de exacerbações e a sintomatologia 
avaliada no teste avaliativo de DPOC ou pela escala Modified 
British Medical Research Council (mMRC), as diretrizes GOLD 
classificam os pacientes em grupos quanto ao risco de 
internação (GOLD, 2018). Veja a seguir: (GOLD, 2018)  

  

  
Fig. 2: Classificação GOLD 2014 15 . Escala de dispneia: Modified 
Medical Research Council (MMRC) e Teste de avaliação da DPOC: 
COPD Assessment Test (CAT) 

 
Os objetivos na intervenção do paciente exacerbador 

consistem em tratar quadros secundários que levaram a essa 
complicação, como quadros infecciosos. De forma geral, o 
objetivo fisioterapêutico em quadros de DPOC é melhorar a 
oxigenação, para manutenção do nível de saturação de 
oxigênio acima de 90%.   

Em quadros de agravo da DPOC, os níveis alterados 
de oxigênio e gás carbônico causam importante sintomatologia. 
Os sinais e sintomas podem ser minimizados por suporte 
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ventilatório ao paciente. No caso dos pacientes portadores de 
DPOC a necessidades de ventilação está em facilitar a 
expiração. A progressão da obstrução do fluxo de ar aumenta 
o tempo de exalação, levando a dificuldade em realizar a fase 
expiratória. (DE SOUZA; SCHNEIDER, 2019, p.173).   

A ventilação não invasiva (VNI) possui categorias para 
oferecer uma demanda ventilatória de acordo com a 
necessidade do paciente. Há modalidades que permitem o 
ajuste pressórico na fase inspiratória ou durante a fase 
expiratória, a depender da necessidade ventilatória do 
paciente. É nomeada como método mais aconselhável para 
pacientes em fase aguda ou de agravamento por acidose 
respiratória persistente. A utilização desse recurso reduz a 
necessidade de IOT e diminui a mortalidade intra-hospitalar de 
pacientes exacerbadores. É um tratamento não invasivo que 
usa máscaras nasofacial, dispositivo que conecta o paciente ao 
ventilador. A mecânica pulmonar em acometidos pela DPOC é 
assíncrona, podendo levar desde o mal estar a efeitos clínicos 
adversos. (FERRER et al., 2006, p.164).   
Outro método para correção gasométrica de indivíduos com 
incapacidade respiratória é a intubação orotraqueal (IOT), 
porém se trata de um recurso invasivo com necessidade de 
sedação, internação e maior risco de complicações pelo uso de 
via aérea artificial. O objetivo da IOT é proteger as vias aéreas 
do paciente com insuficiência respiratória aguda, oxigenação 
ou ventilação ineficientes. O sucesso da intervenção 
ventilatória sucede quando o paciente está confortável, houve 
melhora da troca gasosa e diminuição da dispneia. 
(BROCHARD et al., 1995, p.333).  
  
Considerações finais  

O presente artigo evidenciou o caráter crônico da 
DPOC, bem como as manifestações que comprometem a 
função pulmonar. Foi demonstrado que o aprisionamento 
progressivo do fluxo aéreo pode ser parcialmente reversível e 
prevenível por meio de recursos fisioterapêuticos. As 
importantes alterações sistêmicas que foram desencadeadas 
por uma resposta inflamatória acentuada, reduziram a 
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capacidade ao esforço físico que limitam a atividade do 
acometido.   

A prática aeróbica foi eficiente na restituição funcional, 
na redução de distúrbios e na restrição do avanço da doença. 
O programa permitiu retirar o paciente da ociosidade e 
incorporou sessões cotidianas e específicas que aprimoraram 
a resistência e força do paciente com insuficiência respiratória 
de maneira a reduzir as repercussões negativas.   

Os objetivos gerais abordaram os recursos disponíveis 
para elencar a escolha do método para melhora da capacidade 
física.  Esse trabalho mostrou ao profissional de saúde quais 
são os acometimentos incapacitantes habituais para que fosse 
possível levantar os pontos essenciais para uma melhora do 
quadro do paciente. Para a ciência, destaca como a fisioterapia 
trata o impacto fisiológico e social da doença, os exercícios 
respiratórios executados associados a outra intervenção 
limitaram a perturbação e melhoraram a capacidade física de 
maneira a ter desenvolvido a autonomia e independência do 
acometido. Acentuou a importância para a sociedade de 
prevenir o principal fator de risco, que repercute nas atividades 
laborais, sociais e cotidianas que impacta em sua qualidade de 
vida e na saúde, evidenciando a necessidade de reabilitação.  

Os resultados positivos na capacidade aeróbia foram 
apresentados em menor tempo de intervenção, porém manter 
os exercícios por um período superior a doze semanas trouxe 
efeitos consideráveis. A cinesioterapia foi eleita como método 
ativo para ganho de força e resistência muscular, a 
suplementação de oxigênio durante o treino deve ser usado, 
em casos específicos mostrou a eficiência da 
eletroneuroestimulação e treino de posicionamento corporal 
que reduziram a dispneia.   

A aplicação de exercícios respiratórios alivia a dispneia 
e hiperinsuflação pulmonar, que a técnica de expiração forçada 
eliminou o acúmulo de secreções evitando obstruções. Houve 
o encorajamento ao autocuidado como processo de auxílio a 
terapia por períodos prolongados. O artigo demonstrou que 
embora as técnicas de higiene brônquica e drenagem postural 
não estivessem totalmente embasadas na literatura, de 
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maneira prática demonstrou bons resultados ao serem 
empregadas combinadas a outras técnicas.   

A dispneia, a hipersecretividade, tosse persistente e 
demais sintomatologias comuns evidenciaram a recomendação 
de um programa de reabilitação pulmonar. Para amenizar os 
impactos na qualidade de vida e na saúde do portador da 
doença, técnicas de higiene brônquica e posicionamento 
corporal foram recomendadas. O restabelecimento da 
capacidade pulmonar foi desenvolvido por fisioterapeutas com 
exercícios cinesioterapêuticos e apontado como a opção mais 
satisfatória dentre as categorias de exercícios disponíveis.   

O fisioterapeuta presta assistência em todo o 
estadiamento da patologia, inclusive na unidade de terapia 
intensiva para conforto ao paciente em estágio terminal. 
Salientou para os fisioterapeutas os testes de avaliação da 
capacidade funcional disponíveis para execução da 
reabilitação de maneira segura e personalizada.   
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Resumo 
O tema deste capítulo é intervenções de Fisioterapia em 
pacientes com COVID-19. Tendo como objetivo analisar de que 
maneira a Fisioterapia pode atuar e ser benéfica para pacientes 
infectados pelo coronavírus. Este trabalho é importante para 
disseminação de informações sobre a importância do papel e 
das condutas do fisioterapeuta em pessoas com esta doença e 
após a alta hospitalar. Trata-se de uma pesquisa teórica e 
bibliográfica, fundamentada com artigos selecionados das 
bases de dados PubMed, Scielo e Google Scholar. 
 
PALAVRA-CHAVE: COVID-19. Pós-Covid-19. Fisioterapia. 
Reabilitação. Intervenções. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Physiotherapy interventions in 
patients with COVID-19. The purpose of this chapter is to 
analyze how physical therapy can work and be beneficial for 
patients infected with coronavirus. This work is important to 
disseminate information about the importance of the role and 
conduct of the physiotherapist in people with this disease and 
after hospital discharge. This is a theoretical and bibliographic 
research, based on articles selected from the PubMed, Scielo 
and Google Scholar databases. 
 
Keywords: COVID-19. Post-Covid-19. Physiotherapy. 
Rehabilitation. Interventions. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es intervenciones de fisioterapia en 
pacientes con COVID-19. El propósito de este capítulo es 
analizar cómo la fisioterapia puede funcionar y ser beneficiosa 
para los pacientes infectados con coronavirus. Este trabajo es 
importante para la difusión de información sobre la importancia 
del papel y la conducta del fisioterapeuta en personas con esta 
enfermedad y tras el alta hospitalaria. Se trata de una 
investigación teórica y bibliográfica, basada en artículos 
seleccionados de las bases de datos PubMed, Scielo y Google 
Scholar. 
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Palabras clave: COVID-19. Post-Covid-19. Fisioterapia. 
Rehabilitación. Intervenciones. 
 
Introdução 

O presente capítulo aborda as intervenções do 
fisioterapeuta em pacientes com a COVID-19, como também a 
atuação deste profissional na reabilitação após a infecção pela 
doença. 

Globalmente, os fisioterapeutas que atuam em 
ambiente hospitalar, trabalham em enfermarias e unidades de 
terapia intensiva. A fisioterapia cardiorrespiratória está focada 
no manejo de condições respiratórias agudas e crônicas e 
objetiva a melhora da recuperação física após uma doença 
aguda. A fisioterapia se mostrou benéfica no tratamento 
respiratório e na reabilitação física de pacientes com a COVID-
19. (THOMAS et al., 2020) 
 Assim, os objetivos deste trabalho é analisar de que 
maneira a fisioterapia pode atuar na COVID-19 e compreender 
os benefícios e os efeitos resultantes destas intervenções. 
 A relevância desta pesquisa é compartilhar 
informações sobre a importância do papel do fisioterapeuta na 
pandemia do coronavírus, sobretudo em pacientes que estão 
hospitalizados e que necessitam de assistência ventilatória. 

Este capítulo consiste em uma pesquisa teórica e 
bibliográfica. Para fundamentá-lo, foram selecionados artigos 
científicos em português e inglês encontrados nas bases de 
dados PubMed, Scielo, Google Scholar e também livros 
acadêmicos. Foram selecionados 35 artigos científicos 
utilizando as seguintes palavras-chave isoladamente e 
associadas: COVID-19, Pós-Covid-19, Fisioterapia, 
Reabilitação, Intervenções. 
 Neste sentido, este capítulo consiste em identificar a 
atuação fisioterápica na atenção aos pacientes infectados pelo 
coronavírus. 
 
Introdução À COVID-19 

Coronavírus são vírus que estão relacionados a 
doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas, que 
podem ser encontrados em seres humanos e animais. No final 
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de dezembro de 2019, ocorreu na China, especificamente na 
cidade de Wuhan, um surto de pneumonia. O agente etiológico 
que causara as doenças respiratórias foi identificado como 
SARS-CoV-2, um novo coronavírus. No início, o surto dessas 
doenças no país estava relacionado com o mercado de frutos 
do mar e animais vivos (ZHU et al., 2019). 

Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde designou a doença COVID-19, que significa doença de 
coronavírus 2019. (OMS, 2020). Devido ao aumento da 
contaminação de pessoas em diversos países, a OMS declarou 
a pandemia de COVID-19 no dia 11 de março de 2020. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2020) 

O SARS-Cov-2 pode ser transmitido para outra pessoa 
através de gotículas mucosas ou superfícies contaminadas. 
Também pode ocorrer a transmissão por aerossóis, sobretudo 
em ambiente hospitalar devido a determinados procedimentos, 
como intubação e extubação, ventilação manual, ventilação 
não invasiva, oxigenoterapia nasal de alto fluxo, nebulização, 
reanimação cardiopulmonar, aspiração aberta da traqueia ou 
de vias aéreas superiores, entre outros. (LEMOS; SANTOS, 
2020). 

O agente etiológico penetra nas células mediado pela 
Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA-2), que pode estar 
diretamente envolvida com a hiperinflamação e os danos 
pulmonares, ativando células do sistema imunológico, 
induzindo a produção de citocinas inflamatórias e alterando o 
funcionamento do sistema renina-angiotensina. (RIVELESSE; 
PREDILETTO, 2020). 

A manifestação clínica mais comum da COVID-19 é o 
acometimento do sistema respiratório, evidenciada como uma 
doença semelhante à gripe, que tem potencial para evoluir para 
um quadro mais grave, como síndrome do desconforto 
respiratório agudo ou pneumonia fulminante. (STAWICK et al., 
2020). 

O estudo de Chen et al. (2020) com 99 pessoas 
demonstrou que há maior probabilidade de ocorrerem casos 
mais graves em indivíduos idosos e que possuem algum tipo 
de comorbidade. Além disso, o estudo apresenta diversas 
manifestações clínicas distintas dos pacientes, como febre, 
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tosse, falta de ar, dor muscular, dor de cabeça, confusão, dor 
no peito, rinorreia, diarreia, náuseas e vômitos. 

As complicações mais frequentes decorrentes do 
contágio pela COVID-19 são Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária 
(FIOCRUZ, 2020). A evolução para o quadro de SRAG ocorre 
quando há uma associação entre os sintomas gripais e o 
esforço respiratório e/ou dispneia e/ou queda da saturação de 
oxigênio. (LEMOS; SANTOS, 2020). 

Em um estudo, foi identificado as principais 
comorbidades associadas com o quadro mais grave da COVID-
19, que são: hipertensão, diabetes, doença coronariana e 
outras cardiopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
carcinoma e doença renal crônica. (ZHOU et al., 2020). 

O diagnóstico clínico da COVID-19 é caracterizado 
como síndrome gripal. O diagnóstico laboratorial pode ser dado 
por meio do método da proteína reativa em tempo real e 
sequenciamento parcial ou total do genoma viral. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE DO BRASIL, 2020) As amostras utilizadas para 
coleta são swabs de nasofaringe ou orofaringe ou também 
escarro, lavado broncoalveolar. (CAVALCANTI, 2020). 

 
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM CRIANÇAS COM COVID-
19  
 O primeiro caso de COVID-19 em uma criança ocorreu 
na China, no dia 20 de janeiro de 2020. Desde então, foi 
observado que a maioria dos pacientes pediátricos apresentam 
sintomas leves e que a prevalência de sintomas graves em 
crianças está relacionada com comorbidades prévias, como as 
doenças cardiopulmonares e idade menor que três anos. 
(DONG et al., 2020). 
 As manifestações clínicas da COVID-19 em pacientes 
pediátricos podem variar entre casos assintomáticos até óbitos. 
Entre os sintomas mais frequentes estão: coriza, obstrução 
nasal, tosse, laringite e faringite com ou sem febre. Também 
pode ocorrer manifestações semelhantes aos quadros de 
pneumonia, bronquite e bronquiolite. A infecção pode acometer 
o trato gastrointestinal com sinais e sintomas como vômitos, 
diarreia, dor abdominal, entre outros. Manifestações 
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neurológicas e cutâneas também já foram descritos em 
estudos. (FIOCRUZ, 2020) 
 Conforme o estudo de Zeng et al. (2020) com 33 
recém-nascidos (RN) evidenciou que as crianças, 
principalmente os RNs positivos, apresentam sintomas mais 
leves, até mesmo um quadro clínico assintomático. Dos três 
neonatos que apresentaram sintomas, o RN mais gravemente 
doente apresentou sintomas relacionados com prematuridade, 
asfixia e sepse. 

Dessa forma, apesar de as crianças parecerem mais 
suscetíveis devido a imaturidade do sistema imune, pode-se 
observar que os sintomas nesses pacientes se manifestam de 
maneira mais branda. De acordo com o estudo de 
Bunyavanich, Do, Vivencio (2020), na qual foi coletado amostra 
do epitélio nasal de indivíduos entre 4 e 60 anos, evidenciou 
que as crianças possuem menor quantidade de receptores 
ECA-2 em relação aos adultos, o que pode ajudar a explicar o 
motivo pelo qual a COVID-19 é menos prevalente e menos 
grave em crianças. 

O perfil clínico das crianças que são internadas na UTI 
pediátrica infectadas pelo coronavírus, pode se apresentar 
como SRAG, não SRAG e MIS-C (Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica da Criança), sendo as manifestações clínicas 
destas semelhantes a sepse, doença de Kawasaki, entre 
outras afecções inflamatórias. Os pacientes com SRAG que 
são admitidos na UTIP são aqueles que necessitam de 
assistência respiratória (terapia de alto fluxo, CPAP nasal, 
ventilação invasiva e não invasiva) e oxigenoterapia. 
(FIOCRUZ, 2020). 

A atuação do fisioterapeuta em ambiente hospitalar, 
para pacientes que evoluíram para insuficiência respiratória, 
consiste na prevenção de contaminação através do uso 
adequado dos equipamentos de proteção individual, 
administração da oxigenoterapia para manter a saturação de 
oxigênio maior que 94% e na ventilação mecânica invasiva em 
casos graves com enfoque em parâmetros de ventilação 
protetora. (LANZA; RIBEIRO, 2020). 
 Os procedimentos de cuidados respiratórios ao recém-
nascido podem gerar aerossóis, potencialmente capaz de 
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contaminar os profissionais de saúde responsáveis por tais 
procedimentos. Dessa forma, o enfoque do atendimento ao RN 
na qual a mãe tem suspeita ou comprovação da infecção pela 
COVID-19 é evitar o contágio do RN após o nascimento e dos 
profissionais de saúde na sala do parto. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). 
 Dentre as intervenções de Fisioterapia em Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal no contexto da COVID-19, são 
contraindicadas as técnicas de fisioterapia respiratória que 
utiliza o balão autoinflável devido ao risco de disseminação de 
partículas. Na aspiração traqueal, é indicado utilizar o sistema 
de aspiração fechado e na extubação, é essencial manter as 
medidas preventivas relacionadas à desconexão e a inserção 
de oxigenoterapia de baixo fluxo ou de suporte não invasivo, 
como também ao uso de EPIs. (RIBEIRO et al., 2020). 
 O fisioterapeuta também é responsável por 
desenvolver protocolos de mobilização precoce no paciente 
crítico para evitar a fraqueza muscular adquirida na UTIP, 
diminuindo assim a mortalidade. É indicado para pacientes com 
COVID-19, exercícios de intensidade leve, que se enquadram 
no nível 3 na escala de Borg. Algumas estratégias adotadas 
são atividades aeróbias como marcha estacionária, caminhar 
em volta do leito, sentar e levantar da cadeira. Porém, se o 
paciente tiver dificuldade de sair do leito, são alternativas 
exercícios com bastão, bola ou cicloergômetro. Após a alta da 
UTI pediátrica, a prática do exercício físico precisa ser mantida 
para a reabilitação cardiopulmonar. (LANZA et al., 2020). 
 
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES ADULTOS 
COM COVID-19 

A atuação do fisioterapeuta tem sido destaque em sua 
conduta contra a COVID-19, este que se evidencia por 
desencadear várias complicações no pulmão do paciente, 
como, em casos avançados, desenvolve a Insuficiência 
Respiratória Aguda Hipoxêmica (IRpA Tipo1) e Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) (SCHORIODER; 
CLAUDIANO; CARVALHO, 2020), decorrentes da diminuição 
do transporte de oxigênio ofertado, devido a inflamação dos 
alvéolos pulmonares. (SILVA; LIMA, et al. 2020). Estudos 
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demonstram que esta doença afeta não somente o sistema 
cardiorrespiratório, mas também outros sistemas, como o 
cardiovascular, musculoesquelético, além de poder resultar em 
distúrbios neurológicos. (SILVA; SOUSA; SILVA et al., 2020). 

O paciente com COVID-19 apresenta dores 
musculares, febre, fadiga, além de poder apresentar dispneia, 
que é a falta de ar. No qual o grau varia de acordo com cada 
paciente. (SILVA; SOUSA, 2020). 

O fisioterapeuta atua nas UTIs em conjunto com outras 
áreas, como enfermeiros e médicos. Dentro de suas 
responsabilidades, tem como função: a reanimação 
cardiopulmonar, auxílio na intubação traqueal, transporte de 
paciente com ventilação mecânica invasiva, além da atuação 
na manutenção e prevenção do paciente, em casos em que o 
paciente esteja na UTI. (SCHORIODER; CLAUDIANO; 
CARVALHO, 2020). 

Ao se encontrar na linha de frente à COVID-19 é de 
extrema importância ao receber o paciente com o SARS-CoV, 
saber identificar qual o estado este se encontra, sendo 
essencial, para que seja realizado a conduta ventilatória mais 
apropriada para cada caso, em que a agilidade nesse momento 
faz toda a diferença no prognóstico futuro, pois em casos mais 
graves pode resultar no óbito do paciente, devido ao nível de 
comprometimento respiratório por conta da pneumonia. 
(MATTE et al., 2020). 

Para determinar o grau da pneumonia é realizado 
exames como tomografia computadorizada do pulmão, 
radiografia de tórax, capnografia, verificação da frequência 
respiratória, pressão arterial e saturação e com base no 
resultado irá realizar o protocolo. 

Nos casos dos pacientes com COVID-19 são evitados 
a utilização do oxigenoterapia, aparelhos como cânula nasal de 
alto fluxo, máscara de Venturi e ventilação mecânica não 
invasiva (VMNI), pois estes resultam na liberação de grandes 
aerossóis, contribuindo para a dissociação do vírus. 
(SCHORIODER; CLAUDIANO; CARVALHO, 2020; 
MARTINEZ; ANDRADE; RONCALLI, 2021). Sendo somente 
utilizadas em casos mais específicos. Nesse contexto, caso 
haja necessidade de uso, a recomendação da ASSOBRAFIR é 
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que se utilize cânula de alto fluxo, além da ventilação mecânica 
invasiva (VMI). Podendo ser também utilizado cateter de 
oxigênio, máscara facial com reservatório, intubação 
orotraqueal e em último caso a ventilação mecânica invasiva. 
É importante ressaltar ao fisioterapeuta que ao utilizar recursos 
acima listados, é necessário serem realizados, em quartos 
isolados ou ambiente com o a pressão negativa. Para que se 
evite a contaminação por gotículas. (MARTINEZ; ANDRADE; 
RONCALLI, 2021; FRAGA-MAIA et al. 2020). 

A ventilação mecânica invasiva (VMI) trata-se de um 
suporte ventilatório de pressão positiva que é utilizado nos 
casos em que o paciente não responda adequadamente a 
oxigenoterapia e MVNI convencionais (SCHORIODER; 
CLAUDIANO; CAR- VALHO, 2020). No caso da COVID-19 é 
utilizado como último recurso em pacientes mais graves, pois 
são várias as suas complicações, principalmente, por conta do 
período de imobilização. Podendo, por exemplo, resultar na 
síndrome pós-cuidados intensivos, redução de amplitude de 
movimento, fraqueza muscular, instabilidade postural, 
descondicionamento cardiorrespiratório, encurtamento 
muscular, tromboembolismo venoso, além de úlceras por 
pressão. (SILVA; SOUSA, 2020). 

A reabilitação do paciente tem início dentro da área 
hospitalar, podendo ser diversas as sequelas para pacientes 
com e pós-COVID, podendo variar o grau de acordo com o 
tempo e condição que o paciente esteve. 

As intervenções fisioterapêuticas na área hospitalar 
para recuperação funcional são: mobilizações passivas, como 
alongamentos, eletroestimulação elétrica neuromuscular 
(EENM) treino de sedestação e controle de tronco, treino de 
mobilidade para transferências no leito, cicloergometria em 
MMSS e MMII, bipedestação (prancha ortostática ou assistida). 
(SANTIAGO; REIS, 2020; MARTINEZ; ANDRADE, 2020). E 
devem ser realizadas de forma mais precoce possível, 
atentando-se a condição em que o paciente se encontra. 

Para auxiliar a conduta fisioterapêutica nos casos de 
COVID, a ASSOBRAFIR recomenda seguir o seguinte 
protocolo para mobilização e exercícios terapêuticos: 
(MARTINEZ; ANDRADE, 2020) 
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Fase 1 – Paciente sedado e com drogas vasoativas 

•  Cinesioterapia passiva em MMSS e MMII; 

•  Posicionamento com tórax entre 30 e 45º; 

•  Mudança de decúbito de dorsal para lateral durante os 
atendimentos. 

 
Fase 2 – Paciente sedado, sem drogas vasoativas ou com 
estas em redução: 
 

• Cinesioterapia assistida em MMSS e MMII; 

• Posicionamento com tórax entre 30 e 45º; 

• Mudança de decúbito de dorsal para lateral durante os 
atendimentos; 

• Avaliar critérios para EENM em quadríceps (1 x/dia); 

• Cicloergometria de MMII (1x/dia); 

• Nos pacientes cooperativos, avaliar possibilidade de 
treino de rolar no leito e sedestação. 

 
Fase 3 – Paciente contactante e sem drogas vasoativas: 
 

• Cinesioterapia assistida, ativa ou resistida em MMSS e 
MMII, conforme nível de FM; 

• Posicionamento com tórax entre 30 e 45º. se ainda 
estiver em ventilação mecânica; 

• Cicloergometria de MMII (1x/dia); 

• Treino de rolar no leito e de deitado para sentado; 

• Manuseio de tronco na posição sentada. 
 
Fase 4 – Paciente contactante, com bom desempenho em 
sedestação e FM de quadríceps > 3: 

• Cinesioterapia assistida, ativa ou resistida em MMSS e 
MMII, conforme FM; 

• Treino de transferência de deitado para sentado e 
controle do tronco; 

• Treino de ortostatismo assistido e marcha assistida. 
 
 



 

 221 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS-COVID 
Nos pacientes mais graves de coronavírus e que 

tiveram o período de intubação, estudos mostram que estes 
podem ter sequelas crônicas após a alta. Pois a doença afeta 
de forma geral o corpo, comprometendo vários sistemas, 
principalmente o sistema respiratório – no qual pode ocorrer a 
redução de capacidades e volumes pulmonares –, o sistema 
nervoso, cardíaco e musculoesquelético. Além das 
consequências devido a intubação, que resulta em fraqueza, 
dor e fadiga, mesmo ao executar atividades de baixa 
intensidade. (AVILA; PEREIRA, 2020). 

A reabilitação fisioterapêutica após a alta nesses 
pacientes é necessário afim de restabelecer a força muscular, 
resistência, equilíbrio, além de exercícios respiratórios (AVILA; 
PEREIRA, 2020; SILVA; PINA; ORMOND, 2021). 

Os exercícios para ganho de força muscular devem ser 
do tipo ativos assistidos, ativos livres e resistidos, com 
contrações isotônicas, em que o tipo de exercício aplicado irá 
variar de acordo com o paciente e a progressão deve ser dos 
movimentos mais simples para os mais complexos. (AVILA; 
PEREIRA, 2020; SILVA; PINA; ORMOND, 2021). Em relação à 
intensidade, deve-se iniciar mais baixa, cerca de 50% a 60% 
da contração voluntária máxima, já a repetição deve ser 
moderada, 8 a 12 repetições com 2 a 3 series. (AVILA; 
PEREIRA, 2020). 

Os exercícios para resistência incluem caminhada 
rápida, corrida e natação. É indicado 3 a 5 vezes por semana 
com duração de 20 a 30 minutos, em que a intensidade deve 
ser aumentada gradualmente. Já o treinamento de equilíbrio 
deve ser realizado em casos que o paciente tenha tido alguma 
disfunção de equilíbrio. como vertigem ou tontura. (AVILA; 
PEREIRA, 2020; SILVA; PINA; ORMOND, 2021). 

Já os exercícios respiratórios são voltados para o 
controle de tronco, controle do ritmo respiratório e exercícios 
de tração do grupo de músculos respiratórios. (SILVA; PINA; 
ORMOND, 2021). 
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Considerações finais 
A COVID-19 é uma doença recente que impactou o 

mundo e a forma como as pessoas vivem. Aqui no Brasil se viu 
uma grande dificuldade de controle e combate dessa doença, 
por isso se ampliou o trabalho em equipe de forma 
multiprofissional na área da saúde, trabalhando na linha de 
frente ao combate dessa doença, afim de reduzir o número de 
afetados e tratar os pacientes que adquirissem esta patologia, 
entre as áreas em destaque a fisioterapia.  

De acordo com o objetivo principal, analisou-se quais 
seriam os benefícios que a fisioterapia proporcionaria para 
pessoas infectadas pela COVID-19, tanto em crianças como 
em adultos. Como também, na reabilitação após a infecção 
pela doença.  

Para fundamentação deste capítulo, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos 
encontrados em bases de dados e em livros acadêmicos 
relevantes ao tema. 

Constatou-se que a atuação do fisioterapeuta é 
realizada em todas as fases da COVID-19, sendo elas: 
prevenção, que se dedica disponibilizar recursos para 
minimizar o contágio; no tratamento, que busca recuperar o 
paciente através de oxigenoterapia ou ventilação mecânica 
invasiva e não invasiva; e na reabilitação, que tem intuito de 
prevenir e recuperar as funcionalidades dos pacientes com e 
pós-COVID. Com esta pandemia vemos a importância deste 
profissional dentro da atuação ao combate dessa doença, e 
como pode reduzir de forma significativa o tempo de internação 
do paciente, minimizando os agravos, melhorando assim a 
assistência aos pacientes mais graves. 
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Resumo 
A fibrose cística (FC), também conhecida como Mucoviscidose, 
é uma doença crônica que compromete vários órgãos e 
sistemas, dentre eles o respiratório, com produção de muco 
espesso e pegajoso, constituindo-se em possível foco para 
infecção e inflamação.E uma maneira de se intervir nesses 
problemas nas vias aéreas é através da fisioterapia respiratória 
que há muito tempo tem desempenhado um importante papel 
para ajudar na eliminação de secreções dessas vias e, em 
geral, se inicia logo após o diagnóstico de fibrose cística. A 
fisioterapia respiratória clássica se baseia em técnicas nas 
quais é necessária a intervenção de um profissional e inclui 
drenagem postural, percussão, vibração e mobilização 
torácica. Recomenda-se que a desobstrução das vias aéreas 
dos pacientes seja feita com regularidade. Após o diagnóstico 
do fibrocístico, rapidamente deve-se instituir um protocolo de 
tratamento com a fisioterapia respiratória, elaborado de acordo 
com as características e necessidades de cada paciente, 
visando monitorar a evolução da doença e proporcionar o 
melhor tratamento, adaptando-o à realidade e necessidade do 
paciente. 
 
Palavras-chave: Fibrose Cística. Vias Aéres. Fisioterapia 
Respiratória. Técnicas 
 
Abstract 
Cystic fibrosis (CF), also known as Mucoviscidosis, is a chronic 
disease that affects several organs and systems, including the 
respiratory system, with production of thick and sticky mucus, 
constituting a possible focus for infection and inflammation. And 
one way to intervene in these airway problems is through 
respiratory physiotherapy, which has long played an important 
role in helping to eliminate secretions from these airways and, 
in general, begins shortly after the diagnosis of cystic fibrosis. 
Classical respiratory physiotherapy is based on techniques that 
require the intervention of a professional and includes postural 
drainage, percussion, vibration and thoracic mobilization. It is 
recommended that the airway clearance of patients be done 
regularly. After the diagnosis of the fibrocystic patient, a 
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treatment protocol with respiratory physiotherapy should be 
instituted quickly, elaborated according to the characteristics 
and needs of each patient, aiming at monitoring the evolution of 
the disease and providing the best treatment, adapting it to the 
reality and patient's need. 
 
Keywords: Cystic Fibrosis. Airways. Respiratory 
Physiotherapy. Tecnicals 
 
Resumen 
La fibrosis quística (FQ), también conocida como 
mucoviscidosis, es una enfermedad crónica que afecta a varios 
órganos y sistemas, incluido el respiratorio, con producción de 
moco espeso y pegajoso, constituyendo un posible foco de 
infección e inflamación. De intervenir en estos problemas de las 
vías respiratorias, es a través de la fisioterapia respiratoria que 
durante mucho tiempo ha jugado un papel importante para 
ayudar a eliminar las secreciones de estas vías respiratorias y, 
en general, se inicia inmediatamente después del diagnóstico 
de fibrosis quística. La fisioterapia respiratoria clásica se basa 
en técnicas que requieren la intervención de un profesional e 
incluyen drenaje postural, percusión, vibración y movilización 
torácica. Se recomienda que la limpieza de las vías 
respiratorias de los pacientes se realice con regularidad. Tras 
el diagnóstico del paciente fibroquístico, se debe instituir 
rápidamente un protocolo de tratamiento con fisioterapia 
respiratoria, elaborado según las características y necesidades 
de cada paciente, con el objetivo de monitorizar la evolución de 
la enfermedad y brindar el mejor tratamiento, adaptándolo a la 
realidad y necesidad del paciente. 
 
Palabras clave: Fibrosis quística. Vías respiratorias. 
Fisioterapia respiratoria. Técnicas 
 
Introdução 

Mesmo com os avanços tecnológicos, ainda hoje não 
há cura para a Fibrose Cística (FC). Portanto, devido ao seu 
caráter multissistêmico e crônico, o tratamento deve ser 



 

 231 

realizado em centros de referência, com uma equipe multi e 
interdisciplinar.  

Os pacientes que possuem a Fibrose Cística, em geral, 
eles já são devidamente acompanhados e tratados pela 
Fisioterapia, mesmo antes do diagnostico propriamente dito, de 
fibrose cística, devido ao comprometimento do sistema 
respiratório, em função do espessamento do muco e das 
inflamações e infecções. 

É de suma importância que a fisioterapia faça parte da 
rotina diária total do paciente, e deve-se variar de acordo com 
a indicação do medico e/ou do fisioterapeuta. 

A fisioterapia é uma parte do tratamento da fibrose 
cística que pode ser muito difícil de ser cumprida, pois requer 
muita disciplina e também a fisioterapia deve ser realizada com 
regularidade e responsabilidade ao longo da vida do paciente. 

Podemos dizer que não se deve escolher apenas uma 
técnica fisioterapêutica em si, como sendo a melhor de todas. 
Por isso tem que se levar em conta o crescimento, o 
desenvolvimento, as condições clínicas, o grau de 
comprometimento e as condições sociais propriamente ditas do 
paciente. 
 
TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA 
FIBROSE CÍSTICA 
 
HISTÓRIA DA FIBROSE CÍSTICA 

A fibrose cística é uma doença genética letal, crônica e 
progressiva, que compromete o funcionamento de quase todos 
os órgãos e sistemas do organismo, cujas manifestações 
clínicas resultam da disfunção de uma proteína denominada 
cystic fibrosis transmembrane condutance regulator (CFTR). 
Sendo as complicações pulmonares as principais causas de 
morbidade e mortalidade. Nesse sentido, torna-se fundamental 
a compreensão das complicações respiratórias provocadas e 
das ações de reabilitação, possibilitando intervenções que 
reduzam o impacto dessa doença nas atividades diárias. 

A síndrome clínica é multissistêmica e tem uma ampla 
gama de manifestações, variando desde casos “atípicos” 
paucissintomáticos ou monossintomáticos, até formas 
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“clássicas”, que são mais frequentes e usualmente associadas 
com insuficiência pancreática exócrina, doença sino-pulmonar 
crônica e elevação da concentração de cloretos no suor. 

Cientificamente, esta doença tornou-se conhecida no 
ano de 1938 através de um estudo publicado por Dorothy H. 
Andersen, da Universidade de Colúmbia, ele fez um minucioso 
estudo clínico e em material de necropsia, somando 49 casos 
de crianças e lactentes, Andersen fez a primeira descrição 
detalhada dos sintomas desta doença e das alterações 
produzidas nos órgãos. 

Em seguida a consolidação conceitual de Andersen, 
Farber (1944) propôs a denominação mucoviscidose, 
enfatizando o caráter espesso e viscoso das secreções e o 
bloqueio dos ductos pancreáticos e da árvore brônquica por 
esta secreção anômala. 

Em 1953, Di’Santagnese e colaboradores 
documentaram o excesso de sódio e cloro no suor do paciente, 
o que constituiu a chave para o desenvolvimento do teste do 
suor, que até hoje é o principal exame utilizado para o 
diagnóstico da fibrose cística. 

A partir daí, no decorrer dos anos seguintes, houve 
grande aperfeiçoamento dos recursos diagnósticos e 
terapêuticos. 

 
FISIOTERAPIA RESPIRÁTORIA  

A fisioterapia respiratória foi incorporada no tratamento 
de doenças pulmonares secretivas desde meados de 1900 e 
reconhecida, na década de 50, como parte fundamental do 
tratamento da fibrose cística, colaborando assim com a 
melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

Após o diagnóstico do fibrocístico, rapidamente deve-
se instituir um protocolo de tratamento com a fisioterapia 
respiratória, elaborado de acordo com as características e 
necessidades de cada paciente. Esse protocolo de tratamento 
deverá ser realizado diariamente, mesmo que o paciente esteja 
assintomático. E deverá ser modificado o protocolo, de acordo 
com a progressão da doença e exacerbação dos sintomas 
propriamente ditos. 
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Podemos dizer que a Fisioterapia respiratória pode 
atuar em diversas modalidades do paciente com fibrose cística 
tais como a educação sobre a doença, avaliação da força da  
musculatura respiratória, cinesioterapia, da função pulmonar e 
do condicionamento físico; seus tratamentos e intervenção por 
meio de manobras de higiene brônquica, reeducação postural, 
exercícios respiratórios, reabilitação pulmonar e dentre outros. 

Porém, teremos que considerar que as principais 
complicações da fibrose cística ocorrem em razão das 
condições hipersecretivas dessa doença, onde podemos 
selecionar facilmente as manobras de higienização brônquica 
feito também pelo fisioterapeuta. 

 
FLUTTER E SHAKER 
 O Flutter surgiu no final dos anos 80, na Suíça, este 
aparelho tem como objetivo ser capaz de combinar os efeitos 
da PEP com oscilações de alta frequência na abertura das vias 
aéreas. Durante a expiração do paciente, a pressão gerada 
pelo fluxo expiratório desloca a bola de metal que há dentro do 
cone, produzindo oscilações pressóricas que levam o 
desprendimento de secreção das paredes das vias aéreas, (o 
peso da bola produz uma pressão expiratória positiva 
intermitente que varia entre 18 e 22 cmH2O em expiração 
normal, e acima de 35 cmH2O em expiração forçada.) A 
frequência oscilatória é totalmente dependente tanto do fluxo 
expiratório quanto da posição (grau de inclinação) em que o 
aparelho é utilizado. Por isso, o paciente deve selecionar a 
posição que resulta em melhor transmissão de vibração para 
as vias aéreas, otimizando a mobilização de secreções.  
 Outro estudo demonstrou, onde pacientes com fibrose 
cística utilizaram o aparelho Flutter, expectoraram 3 vezes mais 
secreção que aqueles que realizaram a fisioterapia 
convencional, concluindo-se que esse aparelho é seguro, 
portátil e eficaz, além de estar proporcionando maior aderência 
ao tratamento, proporciona também a independência ao 
paciente e diminuição dos custos pela não necessidade da 
presença constante do fisioterapeuta. 

A Oscilação Oral de Alta Frequência é utilizada por 
meio de um dos equipamentos mais recentes denominado 
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Shaker, ele é bastante semelhante ao Flutter. O Shaker é um 
aparelho de origem nacional e com um custo 5 vezes inferior 
ao do Flutter. Além disso, parece ser capaz de gerar oscilações 
equivalentes àquelas produzidas pelo Flutter, provocando 
efeitos hemodinâmicos e pulmonares semelhantes. 

 
VIBRAÇÃO PULMONAR MANUAL 

A Vibração Pulmonar Manual, ou conhecida pela sigla 
(VPM), consiste na aplicação de movimentos ritmados 
oscilatórios executados na parede torácica do pacientee no 
final da fase expiratória, com a frequência ideal a fim de 
modificar as propriedades físicas do muco brônquico com 
diminuição da viscosidade em razão do tixotropismo. Têm-se 
demonstrado que as vibrações são capazes, em certas 
frequências in vitro, de reduzir a viscosidade do muco e facilitar 
sua depuração. Geralmente é realizada em combinação com 
essa técnica a compressão da caixa torácica, objetivando 
aperfeiçoar o aumento do fluxo expiratório. 
 
PERCUSSÃO PULMONAR MANUAL 

São manobras realizadas sobre a superfície externa do 
tórax do paciente proporcionando vibrações mecânicas, as 
quais são transmitidas aos pulmões, gerando mobilização das 
secreções pulmonares. Pode ser realizada de três formas: 
tapotagem, percussão cubital, digita-percussão ou punho-
percussão. A percussão pulmonar manual é a primeira técnica 
mais utilizada em pacientes fibrocísticos. 

A percussão pulmonar mais utilizada é a tapotagem, 
uma técnica aplicada com as mãos em formato de concha ou 
ventosa, de forma alternada e rítmica sobre a superfície 
torácica do paciente, correspondente ao segmento pulmonar a 
ser drenado, deslocando o muco, geralmente identificada pela 
ausculta pulmonar, que será permitido que este seja mobilizado 
para as vias aéreas centrais, o que facilita sua eliminação. 

As contraindicações para a realização da tapotagem 
são os períodos de pós-operatório, pacientes com lesão 
pulmonar, osteoporose, edema agudo de pulmão, fraturas de 
costelas, cardiopatias, hemoptise ativa e metástase pulmonar. 
Não deve ser realizada também quando há ausculta de ruídos 
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sibilantes indicando broncoespasmo, ou ainda menos de uma 
hora a duas após as refeições e em pacientes com 
hipersensibilidade cutânea. 

No que se refere ao tempo de duração, a literatura nos 
traz, que não há um padrão cientificamente comprovado para 
realização da tapotagem. Considera-se que, o tempo deve ser 
estipulado em função das condições individuais de cada 
paciente com fibrose cística e da ausculta pulmonar, que 
deverá ser feita intermitentemente. 

 
TÉCNICA DE EXPIRAÇÃO FORÇADA 

A técnica de expiração forçada (TEF) consiste em uma 
ou duas expirações forçadas (huffs), de volume pulmonar 
médio a um volume pulmonar baixo, seguida de um período de 
respiração diafragmática relaxada e controlada. 

À medida que os pacientes crescem e ficam mais 
independentes, eles frequentemente passam a utilizar outros 
métodos para remoção de secreções que não necessitam da 
assistência dos familiares como, por exemplo, técnica da 
expiração forçada, ciclo ativo da respiração, uso de aparelhos 
com pressão expiratória positiva (PEP), drenagem autogênica 
e flutter. 

O huff é uma manobra forçada e a sua duração ou a 
força de contração dos músculos expiratórios pode ser 
modulada para ampliar o fluxo expiratório e diminuir o risco de 
colapso bronquiolar. 

O objetivo dessa técnica é promover a remoção de 
secreções brônquicas acumuladas com a menor alteração da 
pressão pleural. 

 
DRENAGEM POSTURAL 

A drenagem postural, ou conhecida pela sigla (DP) 
utiliza-se da ação da gravidade para auxiliar na mobilização 
das secreções de um segmento ou lobo por meio da 
verticalização do brônquio segmentar ou lobar que o ventila , 
mobilizando secreções das vias aéreas periféricas para as vias 
aéreas centrais, nas quais poderão ser removidas por meio da 
tosse. 
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 Esta é a mais tradicional forma de fisioterapia 
respiratória associada com a fibrose cística e, frequentemente, 
é referida como “fisioterapia convencional”. O tempo 
recomendado da drenagem postural é entre 3 e 15 minutos por 
posição selecionada.  

Compreende a aplicação de técnicas manual ou 
mecânica (percussão torácica ou vibração) associada à 
posição de drenagem postural intercalada com huffing e tosse. 

Há contra-indicações para a realização dessa técnica, 
entre elas pode-se citar: hipertensão intracraniana não 
controlada, analgesia insuficiente após cirurgia abdominal, 
cardiopatias agudas e crônicas, instabilidade hemodinâmica, 
insuficiência respiratória, ‘abdome aberto e traumatismo 
torácico. 
 
EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS 

Os exercícios respiratórios visam promover a 
aprendizagem de um padrão respiratório normal, a 
conscientização dos movimentos tóraco‑abdominais, o ganho 

de força da musculatura respiratória, a realização de atividades 
físicas e metabólicas de forma satisfatória e com um gasto 
energético mínimo, a reexpansão pulmonar, o aumento da 
ventilação e da oxigenação e a melhora da mobilidade da caixa 
torácica. 

 
AEROSSOLTERAPIA OU INALOTERAPIA 

A indicação mais freqüente para a terapia por inalação 
se baseia no princípio de que a hiperviscosidade e a 
hiperaderência das secreções brônquicas podem ser corrigidas 
quando o muco estagnado nas vias aéreas é hidratado. Nestes 
casos, são utilizadas substãncias diluentes como água ou 
soluções salinas capazes de diluir a concentração do muco por 
adição de solventes. Podem ser administradas em conjunto 
com a terapia medicamentosa, sobretudo os mucoliticos, 
antibióticos e broncodilatadores, fluidificando as secreções, 
diminuindo os processos inflamatórios e reduzindo o 
broncoespasmo. 
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ACAPELLA 
Outro aparelho que podemos citar, ele é utilizado com 

intuito de promover higiene brônquica combinando os efeitos 
da PEP com oscilações de alta frequência na abertura das vias 
aéreas é a Acapella. 
 O aparelho Acapella permite alterar a frequência e a 
resistência por meio de um botão de ajuste do posicionamento 
de um ímã interno, podendo assim ser utilizado com máscara 
ou peça bucal. 
 Pode ser utilizado em qualquer posição, permitindo ao 
paciente sentar-se, reclinar-se ou mesmo deitar-se, pois 
enquanto o equipamento Flutter utiliza a força da gravidade a 
Acapella usa uma força de atração magnética. 
 
Considerações finais 

A fisioterapia torácica há muito tempo tem 
desempenhado um importante papel para ajudar na eliminação 
de secreções das vias aéreas e, em geral, se inicia logo após 
o diagnóstico de fibrose cística. A fisioterapia respiratória 
clássica se baseia em técnicas nas quais é necessária a 
intervenção do fisioterapeuta e inclui drenagem postural, 
percussão, vibração e mobilização torácica. A frequência e 
duração do tratamento irão alternar, dependendo da 
exacerbação das infecções, gravidade da doença e 
circunstâncias individuais. 
 A evolução no tratamento da fibrose cística tem 
aumentado a sobrevida dos pacientes; entretanto, os danos 
causados aos sistemas orgânicos com o avanço da doença 
ainda sim são motivos de preocupação e pesquisas sobre a 
fibrose cística. 
 Os estudos não mostram com exatidão qual a melhor 
forma de se utilizar os benefícios das técnicas de fisioterapia 
respiratória, se apenas uma manobra, se a junção de duas ou 
mais , o que se conclui é que cada caso deve ser examinado 
individualmente e decidir a partir da investigação do histórico 
do paciente indicar o melhor tratamento. 
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Resumo 
Nos últimos 70 anos, a fibrose cística emergiu da obscuridade 
para o reconhecimento como a mais importante doença 
hereditária, potencialmente letal, incidente na raça branca. 
Embora seja uma doença genética, na qual o defeito básico 
acomete células de vários órgãos, nem todos os indivíduos 
expressam respostas clínicas na mesma intensidade.  Os 
conhecimentos em relação à Fibrose Cística têm evoluído e 
contribuído para progressos no diagnóstico, acompanhamento 
e tratamento desta doença. A fisioterapia respiratória é uma 
das modalidades de tratamento para o paciente e deve ser 
iniciados logo após o diagnóstico. A fisioterapia respiratória 
emprega técnicas manuais, posturas de drenagem, controle da 
respiração e da tosse, e aparelhos específicos no tratamento. 
Objetivo: Verificar o que consta na literatura a respeito do 
papel da fisioterapia respiratória em crianças e adolescente 
com fibrose cística. Método: O presente estudo consistiu em 
uma revisão de literatura sobre o papel da fisioterapia 
respiratória em crianças e adolescente com fibrose cística, na 
base de dados eletrônicos Scielo e Google Scholar. 
Conclusão: Foi possível verificar que a fisioterapia respiratória 
em pacientes com fibrose cística é de suma importância para 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Fibrose Cística. Fisioterapia Respiratória. 
Fibrose.  Fisioterapia  
 
Abstract 
In the last 70 years, cystic fibrosis has emerged from obscurity 
to be recognized as the most important hereditary disease, 
potentially lethal, incident in the white race. Although it is a 
genetic disease, in which the basic defect affects cells of 
various organs, not all individuals express clinical responses to 
the same degree. Knowledge about Cystic Fibrosis has evolved 
and contributed to progress in the diagnosis, monitoring and 
treatment of this disease. Respiratory physiotherapy is one of 
the treatment modalities for the patient and should be started 
right after the diagnosis. Respiratory physiotherapy employs 
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manual techniques, drainage postures, breathing and cough 
control, and specific treatment devices. Objective: To verify 
what is in the literature regarding the role of respiratory 
physiotherapy in children and adolescents with cystic fibrosis. 
Method: The present study consisted of a literature review on 
the role of respiratory physiotherapy in children and 
adolescents with cystic fibrosis, in the electronic database 
Scielo and Google Scholar. Conclusion: It was possible to 
verify that respiratory physiotherapy in patients with cystic 
fibrosis is extremely important to improve patients' quality of life. 
 
Keywords: Cystic Fibrosis. Respiratory Physiotherapy. 
Fibrosis. Physiotherapy 
 
Resumen 
En los últimos 70 años, la fibrosis quística ha emergido de la 
oscuridad para ser reconocida como la enfermedad hereditaria 
más importante, potencialmente letal, incidente en la raza 
blanca. Aunque es una enfermedad genética, en la que el 
defecto básico afecta a células de varios órganos, no todos los 
individuos expresan respuestas clínicas en el mismo grado. El 
conocimiento sobre la Fibrosis Quística ha evolucionado y 
contribuido a avanzar en el diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de esta enfermedad. La fisioterapia respiratoria es 
una de las modalidades de tratamiento para el paciente y debe 
iniciarse inmediatamente después del diagnóstico. La 
fisioterapia respiratoria emplea técnicas manuales, posturas de 
drenaje, control de la respiración y la tos, y dispositivos de 
tratamiento específicos. Objetivo: Verificar lo que hay en la 
literatura sobre el papel de la fisioterapia respiratoria en niños 
y adolescentes con fibrosis quística. Método: El presente 
estudio consistió en una revisión de la literatura sobre el papel 
de la fisioterapia respiratoria en niños y adolescentes con 
fibrosis quística, en la base de datos electrónica Scielo y 
Google Scholar. Conclusión: se pudo comprobar que la 
fisioterapia respiratoria en pacientes con fibrosis quística es de 
suma importancia para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 
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Palabras clave: Fibrosis quística. Fisioterapia respiratoria. 
Fibrosis. Fisioterapia  
 
Introdução 

A fibrose cística, também conhecida como 
mucoviscidose, dada pela sigla (FC) é uma doença genética, 
de caráter autossômico recessivo, crônica e progressiva, mais 
comum entre as populações caucasianas e que compromete o 
funcionamento de vários órgãos e sistemas do organismo 
dentre eles o respiratório, com produção de muco espesso e 
pegajoso, constituindo-se em foco para infecção e inflamação.  
 É causada por mutações no gene da proteína 
reguladora da condutância transmembrana na fibrose cística 
ou cystic fibrosis transmembrane condutance regulator (CFTR).  
A Fisioterapia Respiratória (FR) possui diversos mecanismos 
essenciais na abordagem de pacientes com fibrose cística e é 
de suma importância que pacientes precocemente 
diagnosticados com a FC, sejam acompanhados pelo o 
Fisioterapeuta. O regime terapêutico padrão para a doença 
pulmonar inclui antibioticoterapia, higiene das vias aéreas, 
exercício físico, uso de agentes mucolíticos, broncodilatadores 
e agentes anti-inflamatórios, suporte nutricional e 
suplementação de oxigênio.  As técnicas para remoção de 
secreções das vias aéreas são consideradas componentes 
fundamentais do tratamento do paciente com FC. Em crianças 
maiores e adolescentes estimula-se a utilização de técnicas 
que priorizem sua independência. 
 
O PAPEL DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA 
 
FIBROSE CÍSTICA X SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Quando a Fibrose Cística foi descoberta, no ano de 
1938, poucas crianças chegavam até um ano de idade. A 
realidade hoje é bastante diferente, graças ao maior 
conhecimento sobre a fisiopatologia desta doença, que tem 
permitido inúmeros avanços em relação ao diagnóstico e ao 
tratamento, e modificado o prognóstico tanto em relação à 
expectativa, quanto à qualidade de vida dos pacientes.  
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“Infeliz da criança que, quando beijada na fronte, 
apresente sabor salgado. Ela está fadada a morrer 
precocemente”. Este dizer folclórico norte-europeu, contido no 
Almanaque de Canções e Jogos para Crianças, é uma das 
referências mais antigas à Fibrose Cística. 
 Estudos apontam para expectativa de vida acima dos 
50 anos para pacientes com Fibrose Cística, nascidos a partir 
do ano 2000. Ainda hoje, a morbi-mortalidade da fibrose cística 
é regida pelo comprometimento pulmonar, responsável por 
mais de 90% relacionados à esta doença, então a expectativa 
de vida de pacientes com Fibrose Cística irá depender da 
gravidade e da evolução do comprometimento pulmonar 
associado com a doença. A progressão da doença pulmonar 
crônica é a causa mais proeminente de morbidade e morte em 
pacientes com Fibrose Cística. 
 O comprometimento pulmonar na Fibrose Cística irá 
começar com a produção e retenção das secreções espessas 
e viscosas dentro dos bronquíolos. Apesar do sistema de 
transporte mucociliar não ser afetado pela doença, este não 
consegue transportar a secreção viscosa. As vias aéreas têm 
as funções de transporte, umidificação e aquecimento do ar 
que é inalado. No trato respiratório, o muco é de extrema 
importância, pois é um componente do sistema de defesa inato 
do indivíduo. Na superfície epitelial, a camada viscosa, que 
parece um gel, retém partículas, e a camada sol, em contato 
com os cílios das células epiteliais, possibilitando o movimento 
ascendente da camada gel, que é então eliminada por meio da 
tosse ou da deglutição. O dano na via aérea ocorre pela 
combinação dos produtos tóxicos bacterianos e uma resposta 
inflamatória exagerada do paciente com Fibrose Cística. 
 Embora a fibrose cística, seja uma doença genética, 
em que o defeito básico acomete células de vários órgãos, nem 
todos os pacientes que possuem a doença, irão expressam 
respostas clinicas com a mesma intensidade. Pois as principais 
manifestações clinicas são pulmonares e digestivas. 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
 Podemos verificar na seguinte tabela, as seguintes 
manifestações clínicas da Fibrose Cística de acordo com a 
faixa etária: 
 

Fonte: Manifestações da fibrose cística conforme a faixa etária. (Britto 
MCA, Bezerra PGM, Rego JC. Fibrose Cística. RevPediatr 2001; 2:5-
838) 

 
O principal sintoma inicial, da Fibrose Cística é a tosse. 

Inicialmente é intermitente, aparecendo em decorrência de 
infecções respiratórias agudas, é de costume ser pior pela noite 
e pela manhã, que pode ocorrer desde as primeiras semanas 
de vida. Também é comum a ocorrência de pansinusite, com 
sintomas de vias aéreas altas associadas: obstrução nasal, 
peso na face e cefaléia. Algumas vezes, a tosse também pode 
ocorrer acompanhada de sibilância e dispnéia, na forma de 
uma síndrome de bronquiolite, apresenta-se particularmente 
em lactentes, podem ocorrer também diarréia crônica e 
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desnutrição, porém a fibrose cística pode se manifestar de 
varias outras maneiras. 

Por ser uma doença que acomete vários sistemas ou 
órgãos, muitas crianças apresentam história de bronquiolite de 
repetição, síndrome do lactente chiador, infecções recorrentes 
do trato respiratório ou pneumonias recidivantes. 

Os episódios de tosse tendem a durar mais do que o 
esperado pela doença aguda e, com o passar do tempo, 
tornam-se cada vez mais freqüentes. Aos poucos, a tosse 
acaba passando a ser mais produtiva e mais persistente, 
caracterizando a doença pulmonar crônica e supurativa. 

O escarro espesso, aos poucos, acaba assumindo um 
aspecto purulento, amarelado ou até mesmo esverdeado. Esta 
síndrome bronquítica pode persistir por anos ate a doença ser 
finalmente diagnosticada. Eventualmente, ocorrem 
exacerbações com a piora da tosse e aumento da produção de 
escarro, acompanhados de dispnéia, redução do apetite e 
perda de peso. 

Nem sempre o paciente pode voltar à condição plena 
de saúde no intervalo intercrítico. A tolerância aos esforços 
diminui com a progressão da doença. As exacerbações 
costumam melhorar com tratamento intensivamente especifico, 
mas tendem a ser cada vez mais freqüentes e mais graves com 
o passar dos anos. Os achados ao exame físico dependem do 
estágio em que a Fibrose Cística se encontra. 

O exame respiratório pode variar entre não haver 
alterações perceptíveis até com presenças fracas, de  sinais de 
doença respiratória crônica, Pois a presença de pólipos nasais 
é bastante comum.  Enfatiza-se que “nunca se deve dizer, que 
o paciente esta muito bem para ter fibrose cística”. Quanto mais 
cedo for o diagnóstico e o início do tratamento da Fibrose 
Cística, em centros de referência, maior a chance de se 
promover qualidade de vida para o paciente. 

Na fibrose cística, a tendência natural da doença 
pulmonar, é de evoluir com piora gradual, mas progressiva. As 
infecções crônicas e recorrentes causam uma intensa resposta 
inflamatória. Os produtos da inflamação além de agir contra os 
agentes infecciosos podem causar, por exemplo, lesões no 
tecido do pulmonar do hospedeiro. Com o passar dos anos, 
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este processo supurativo crônico pode resulta em lesões 
pulmonares permanentes e no comprometimento da troca de 
gases, podendo levar ao óbito pela doença pulmonar crônica. 

O comprometimento funcional pulmonar começa com 
obstrução das vias aéreas e aprisionamento de ar (Ratjen F.), 
resultando em um aumento na relação do volume residual com 
a capacidade pulmonar total. 

As complicações podem incluir hemoptises 
recorrentes, impactações mucoides brônquicas, atelectasias, 
empiema, enfisema progressivo, pneumotórax, fibrose 
pulmonar, osteopatia hipertrófica, hipertensão pulmonar e cor 
pulmonale. As vias aéreas superiores são comprometidas 
quase na totalidade dos pacientes, na forma de pansinusite 
crônica, com reagudizações, otite média crônica ou recorrente, 
anosmia, defeitos de audição e rouquidão transitória. 
 
TRATAMENTO 
 Apesar de todos os avanços no conhecimento da 
doença, dentro da medicina, em estudos, ainda não existe cura 
para a fibrose cística, devido ao seu caráter multissistêmico e 
crônico, o tratamento deve ser realizado em centros de 
referência, com equipe multi e interdisciplinar. 
 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
 Os pacientes que possuem a fibrose cística, em geral, 
já são acompanhados e tratados pela Fisioterapia, mesmo 
antes do diagnóstico de fibrose cística, devido ao 
comprometimento do sistema respiratório, em função do 
espessamento do muco e das inflamações e infecções e 
recidivantes. Após o diagnóstico do fibrocístico, deve-se 
instituir um programa de fisioterapia respiratória, elaborado de 
acordo com as características e necessidades de cada 
paciente. Esse programa deverá ser realizado diariamente, 
mesmo que o paciente se encontre assintomático e modificado 
conforme a progressão da doença e exacerbação dos 
sintomas. 

O tratamento fisioterapêutico deve ser iniciado logo 
após o diagnóstico de fibrose cística. É de suma importância 
que a fisioterapia faça parte da rotina diária do paciente, e deve 
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variar de acordo com a indicação do médico e/ou do 
fisioterapeuta.  

A fisioterapia respiratória atua em diversos aspectos 
dos pacientes com fibrose cística, tais como avaliação da força 
muscular respiratória, da função pulmonar e do 
condicionamento físico, educação sobre a doença, seus 
tratamentos e intervenção por meio de manobras de higiene 
brônquica, exercícios respiratórios, reabilitação pulmonar, 
cinesioterapia, reeducação postural e dentre outros. Porém, 
considerando que as principais complicações da fibrose cística 
ocorrem em razão das condições hipersecretivas dessa 
doença, então podemos dizer que as manobras de 
higienização brônquica, é a melhor opção, pois essas 
manobras auxiliam a eliminação de secreções, podem assim 
reduzir a obstrução de vias aéreas e suas conseqüências, tais 
como, atelectasias e hiperinsuflação. Elas devem ser 
realizadas fora dos horários das refeições, para poder se evitar 
possíveis regurgitações. As inalações de mucolíticos e 
broncodilatadores devem ser administradas logo antes das 
manobras, enquanto os antibióticos e corticosteróides inalados, 
ao final da sessão, tendo assim maior chance de atingir as vias 
aéreas periféricas. Na maioria das vezes, as sessões de 
fisioterapia são realizadas com auxílio dos pais e de supervisão 
periódica do fisioterapeuta. O contato regular com o 
fisioterapeuta, em um centro de fibrose cística, é de suma 
importância, pois melhora a compreensão, adesão e 
efetividade do programa de tratamento. A fisioterapia é uma 
parte do tratamento da Fibrose Cística que pode ser muito difícil 
de ser cumprida, pois requer muita disciplina. Deve ser 
realizada com regularidade, ao longo da vida do paciente. 

As áreas não ventiladas tornam-se hipóxicas, 
(ausências de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as 
funções corporais), e permite o crescimento de micro-
organismos. A progressão na obstrução das vias aéreas resulta 
em prejuízo da ventilação, troca gasosa e mecanismos 
respiratórios, causando complicações musculoesqueléticas. 

A fisioterapia tem como objetivo a desobstrução e a 
ventilação de todas as áreas dos pulmões, bronquíolos e 
brônquios, compensando o clearence mucociliar diminuído. É 
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essencial, pois acaba auxiliando para a minimização dos 
efeitos deletérios da doença pulmonar, preservando a função, 
encorajando a boa postura e também prevenindo as 
complicações musculoesqueléticas, mantém a resistência e 
permitindo uma boa qualidade de vida. 

Não se deve eleger apenas uma técnica 
fisioterapêutica em si, como sendo a melhor de todas, pois o 
fisioterapeuta deve levar em conta o crescimento e 
desenvolvimento, a condição clinica, o grau de 
comprometimento e as condições sociais do paciente. A 
adesão do paciente a fisioterapia depende da capacidade do 
profissional em ajustar às técnicas a necessidade do paciente. 
 
AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

As ferramentas de avaliação para monitorar a 
progressão da doença e a intervenção no tratamento incluem 
testes de função pulmonar que fornece o percentual do volume 
expiratório final no primeiro segundo (VEF1), a oximetria que 
avalia a saturação periférica de oxigênio (SpO2), análise dos 
gases sanguíneos (gasometria arterial). 

Podemos citar também importantes testes que são: 
cultura de escarro, capacidade física, avaliação qualitativa de 
aspectos como dispnéia e dor, usando dados subjetivos, 
ausculta pulmonar, imagem radiográfica, medidas de 
percepção de bem-estar, peso e índice de massa corporal e 
freqüência de exacerbações. 

O fisioterapeuta deverá proceder a uma avaliação do 
paciente, recorrendo ao prontuário médico para obter 
informações sobre a história médica, o curso clinica da doença 
atual, incluindo sinais e sintomas e os fatores precipitantes, 
tratamentos prévios, radiografias e provas de função pulmonar. 

Durante um criterioso exame físico do paciente, 
fornecerá informações absolutas e importantes para o 
fisioterapeuta, para a prescrição exata de um tratamento 
adequado, onde serão observados sinais de algum dano 
respiratório, cianose, uso de musculatura acessória da 
respiração, padrões ventilatórios, tipo e mobilidade do tórax. A 
capacidade de tossir e a eficácia para eliminar o escarro, a 
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quantidade, cor e, se espesso ou não, também são pontos de 
suma importância de observação do fisioterapeuta. 

Podemos citar uma avaliação de desenvolvimento, de 
acordo com o autor, Tecklin JS, pois essa avaliação é 
necessária para o paciente que apresenta episódios crônicos 
ou periódicos de hipoxemia, o que pode resultar em um déficit 
maior ou menor no sistema nervoso central. Alterações 
musculoesqueléticas também são freqüentes nos pacientes 
com doenças respiratórias. Uma escoliose, por exemplo, com 
curvatura primaria maior que 60° normalmente irá resultar em 
restrição torácica e diminuição dos volumes pulmonares. 

A Ausculta Pulmonar tem como função fornecer ao 
fisioterapeuta a presença de sons normais ou anormais por 
todo o campo pulmonar, como roncos, crepitações, atritos ou 
sibilos. A ausculta pulmonar indicará ao fisioterapeuta, as áreas 
de hipoventilação ou não ventiladas, com acúmulo de secreção 
ou outros achados clínicos, servindo para ele de orientação 
para instituir o tratamento e/ou técnicas necessárias e 
adequadas para o paciente. Caso tenha algum achado, devem 
estar correlacionados com as imagens radiográficas e outros 
achados físicos. 
 
Considerações finais 

A evolução no tratamento da fibrose cística tem 
aumentado a sobrevida dos pacientes; porém, os danos 
causados aos sistemas orgânicos com a progressão da doença 
ainda são motivos de preocupação e pesquisas. A fisioterapia 
respiratória é recomendada para os pacientes com Fibrose 
Cística por possuir técnicas efetivas para aumento da 
expectoração de secreção, no entanto ainda se faz necessária 
a comprovação científica, em longo prazo, dos efeitos de cada 
técnica. Vários estudos demonstram que, embora ainda não 
haja comprovação evidente dos efeitos e benefícios das 
técnicas utilizadas pela fisioterapia respiratória, ou ainda, qual 
seja a melhor técnica ou se a associação de duas ou mais 
técnicas resultam em um aumento da quantidade de secreção 
eliminada e melhoria na perfusão e na função pulmonar 
comparando com nenhuma terapia, os resultados sejam os 
mesmos. De acordo com o Pulmonary Therapies Committee 
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apesar da ausência de estudos randomizados, ensaio clínicos 
controlados, os dados disponíveis e na experiência clinica, as 
técnicas de fisioterapia respiratória convencional parecem ser 
eficientes. 

Recomenda-se que a desobstrução das vias aéreas 
dos pacientes seja feita com regularidade. Sugerimos que 
estudos controlados e comparativos, com a aplicação das 
diferentes técnicas empregadas para ajudar no clearence 
mucociliar possam ser implementados a fim de proporcionar 
maior embasamento cientifico no tratamento fisioterapêutico do 
paciente que possui a fibrose cística. 

O responsável pelo paciente ou o próprio paciente deve 
conhecer e eventualmente participar, juntamente com o 
profissional, da definição da técnica mais apropriada a seu 
caso. Para tal, uma boa relação fisioterapeuta-paciente é de 
fundamental importância. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é “A atuação farmacêutica diante de 
patologias respiratórias: uma revisão de literatura”. Investigou-
se o problema: “Há escopo farmacológico no cenário 
pandêmico?”. Cogitou-se a hipótese de que: “as intervenções 
farmacêuticas são benéficas na prevenção e terapêutica de 
pacientes acometidos por transtornos respiratórios”. O objetivo 
geral é: “identificar a atuação farmacêutica”. Os objetivos 
específicos são: “reforçar a relevância da profissão diante do 
quadro atual de afecções”; “disseminar o exercício profissional 
farmacêutico”; “promover a valia de se fazer uso seguro de 
medicamentos”. Este trabalho é importante para o profissional 
da saúde pela promoção da eficiência farmacológica; para a 
ciência, frisa os benefícios advindos da boa prática; para a 
sociedade, dá meios de reduzir a morbimortalidade e os 
dispêndios com as doenças respiratórias. Trata-se de pesquisa 
qualitativa teórica por dois meses.  
 
Palavras-chave: Fármacos para trato respiratório. Doenças 
respiratórias. Infecções respiratórias UTI. Atuação 
Farmacêutica. Disfunções respiratórias.  
 
Abstract 
The theme of this chapter is: “The pharmaceutical performance 
in the face of respiratory pathologies: a literature review.” The 
problem was investigated: “Is there a pharmacological scope in 
the pandemic scenario?”. The hypothesis that: “pharmaceutical 
interventions are beneficial in the prevention and treatment of 
patients affected by respiratory disorders was considered”. The 
general objective is: “to identify the pharmaceutical 
performance”. The specific objectives are: “to reinforce the 
relevance of the profession before the current conditions of 
diseases; disseminating the professional pharmaceutical 
practice; promoting the value of making safe use of medicines”. 
This work is important for health professionals in promoting 
pharmacological efficiency; for science, it emphasizes the 
benefits arising from good practice; society, provides ways to 
reduce morbidity and mortality and expenditure on respiratory 
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diseases, which is a theoretical qualitative research for two 
months. 
 
Keywords: Drugs to the respiratory tract. Respiratory diseases. 
UTI respiratory infections. Pharmaceutical activity. Respiratory 
dysfunctions.  
 
Resumen 
El tema de este capítulo es: “El desempeño farmacéutico ante 
patologías respiratorias: una revisión de la literatura”. Se 
investigó el problema: “¿Existe un alcance farmacológico en el 
escenario pandémico?”. Se consideró la hipótesis de que: “las 
intervenciones farmacéuticas son beneficiosas en la 
prevención y tratamiento de pacientes afectados por trastornos 
respiratorios”. El objetivo general es: “identificar el desempeño 
farmacéutico”. Los objetivos específicos son: “reforzar la 
relevancia de la profesión ante el condiciones actuales de las 
enfermedades; difundir la práctica farmacéutica profesional; 
promover el valor de hacer un uso seguro de los 
medicamentos”. Este trabajo es importante para los 
profesionales de la salud en la promoción de la eficiencia 
farmacológica; para la ciencia, enfatiza los beneficios derivados 
de las buenas prácticas; sociedad, proporciona formas de 
reducir la morbilidad y mortalidad y el gasto en enfermedades 
respiratorias, que es una investigación cualitativa teórica 
durante dos meses.  
 
Palabras clave: Medicamentos para las vías respiratorias. 
Enfermedades respiratorias. Infecciones respiratorias por ITU. 
Rendimiento farmacéutico. Trastornos respiratorios. 
 
Introdução 

Para estabelecer uma resolução de distúrbios 
presentes ou para evitar disfunções que impossibilitem a 
terapia medicamentosa adequada, a atuação do farmacêutico 
em quadros de afecções respiratórias ou em unidade de terapia 
intensiva são critérios que suprem a necessidade de 
informações acerca do uso preciso da medicação. A prática 
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farmacêutica de maneira documentada deve ser realizada junto 
ao paciente e ao profissional de saúde. 

Pelo uso necessário de polifarmácia em decorrência do 
estado crítico em que os pacientes se encontram, a UTI é o 
ambiente mais propício à ocorrência de erros com utilização de 
medicamentos. Há consumo de medicações muito perigosas e 
a periodicidade frequente com que a farmacoterapia é mudada 
pode retificar esses enganos e o desfecho ser crítico aos 
pacientes. Administração incorreta de medicação acarreta risco 
de morte e necessidade de assistência respiratória e 
medicamentosa adicionais para manutenção da vida. (SILVA et 
al., 2018, p.2). 

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema: “Há escopo farmacológico no cenário pandêmico?”. 
São atribuições dos farmacêuticos acompanhar e monitorar a 
prescrição do medicamento feita pelo médico, bem como 
dosagem, ciclo, diluição, meio e administração. A avaliação dos 
riscos associados e das interações medicamentosas devem 
ser feitas especificamente para os pacientes com 
comorbidades ou comprometimentos respiratórios pela 
demanda e pelos riscos associados a esse grupo. Os 
profissionais farmacêuticos após a pandemia tendem a ser 
mais reconhecidos pela atenção farmacêutica realizada e 
praticada na prevenção e orientação medicamentosa prestada, 
sendo o profissional de saúde mais acessível aos pacientes em 
um cenário com restrição de acesso aos serviços de saúde e 
isolamento social.  

A atenção farmacêutica constitui importante benefício 
ao momento de pandemia, em decorrência de problemas 
respiratórios prévios ou os recentes quadros de disfunções 
respiratórias advindos da infecção pelo Sars-CoV-2. Cabe aos 
farmacêuticos promover o uso racional de medicamentos em 
ambientes intra ou extra-hospitalar, uma vez que não há 
medicação ou vacina específicas para tratar do novo 
coronavírus e algumas medicações de uso off-label são 
prescritas. As indicações de tais medicações prescritas pelos 
profissionais divergem das indicações que constam na bula, 
sendo necessário monitorar seu emprego de modo a evitar 
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reações adversas ou possíveis acometimentos hepáticos. 
(SILVA, 2020, p.8.).  

A hipótese levantada frente ao problema em questão 
foi de que: “as intervenções farmacêuticas são benéficas na 
prevenção e terapêutica de pacientes acometidos por 
transtornos respiratórios”. Incorporar no atendimento 
multiprofissional em ambiente hospitalar o profissional 
farmacêutico demonstrou eficácia na redução de danos 
inerentes ao emprego de medicamentos.  

Diante do quadro atual de pandemia, os serviços de 
saúde em geral foram sobrecarregados e a demanda em 
fornecer aos pacientes um tratamento amplo e acelerado 
provoca adversidades para a equipe e para o paciente tratado. 
A atuação farmacêutica tende a reduzir a sobrecarga dos 
profissionais envolvidos, a regulamentação do exercício que 
requisita a contribuição do farmacêutico à beira leito como parte 
integrante do exercício assistencial prestado paralelamente à 
equipe de diferentes profissionais em diversas áreas 
profissionais, endossa a colaboração fundamentada nos 
padrões técnico-científicos que contribuem para resguardar o 
indivíduo. Por meio de ferramentas orientadas é possível 
manejar uma administração eficiente e coerente das 
medicações que auxiliam na terapêutica. (MACIEL, 2019, p. 2). 

O objetivo geral deste trabalho é identificar a atuação 
farmacêutica. Em virtude do estado clínico do paciente e pela 
utilização concomitante e habitual de quatro ou mais 
medicamentos, a meta é identificar quais são os 
comportamentos possíveis para prevenção de danos 
acometem os indivíduos institucionalizados ou pacientes que 
apresentem comorbidades e quadros infecciosos de patologias 
respiratórias.  

A recomendação farmacêutica no apontamento de 
decisões que contribuam para uma melhor adesão aos códigos 
usados nos setores de atuação por parte do farmacêutico 
clínico, considera que a regulamentação institucional faz parte 
da orientação para tomada de decisão. (MACIEL, 2019, p. 4). 

Os objetivos específicos deste artigo são: reforçar a 
relevância da profissão diante do quadro atual de afecções; 
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disseminar o exercício profissional farmacêutico; promover a 
valia de se fazer uso seguro de medicamentos. 

O uso coeso de medicamentos está baseado na 
necessidade, efetividade e segurança. Parâmetros para incluir 
ou excluir medicações, análise da resposta ao uso, bem como 
observação de reações adversas esperadas ou de interações 
medicamentosas que afetem o andamento clínico, são 
contribuições relevantes de modo a assegurar a intervenção 
medicamentosa segura. O farmacêutico comunitário e clínico e 
sua atuação integram as equipes de saúde, agregando com o 
conhecimento de medicações, orientando os pacientes com a 
atenção farmacêutica. (MACIEL, 2019, p. 4). 

Este trabalho é importante para os profissionais de 
saúde por explanar a importância da eficiência farmacológica. 
Com o objetivo de identificar a inserção do farmacêutico clínico 
em quadros de disfunções respiratórias, principalmente em 
cenário de pandemia mundial, busca enfatizar suas 
contribuições para a terapêutica.  

Para a ciência, frisa os benefícios advindos da atuação 
farmacêutica. É imprescindível monitorar os dados alcançados 
através da farmacovigilância para gestão e acompanhamento 
do tratamento medicamentoso optado sobretudo na terapia 
intensiva. A melhora no quadro clínico, a administração 
concomitante de terapias distintas e possíveis complicações 
decorrentes da intervenção devem ser assistidas pelo 
farmacêutico. 

Para a sociedade, indica meios de reduzir a 
morbimortalidade e os dispêndios. O aumento da morbidade e 
da mortalidade, o dispêndio aos nosocômios e do sistema de 
saúde são observados. Dos erros nas fases de uso da 
medicação, os de prescrição podem causar sérias implicações, 
sendo considerado o mais preocupante quando não reparado.  

Trata-se de pesquisa qualitativa teórica, fundamentada 
em artigos científicos com dois meses de duração.  

Foram selecionados artigos científicos extraídos de 
busca realizada na Scielo e no Google Acadêmico a partir das 
seguintes palavras-chave: Fármacos para trato respiratório; 
Doenças respiratórias; Infecções respiratórias; UTI; Atuação 
Farmacêutica; Disfunções respiratórias. 
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Como critérios exclusivos, os artigos científicos 
escolhidos são os que se relacionam com intervenções 
exclusivamente realizadas em pacientes adultos, com 
disfunções respiratórias e com relação ao novo coronavírus. 
Esta pesquisa de revisão de literatura tem o tempo previsto de 
dois meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do 
referencial teórico; no segundo mês, a revisão da literatura; no 
terceiro mês, a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-
textuais que compõem todo o trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, através da qual 
os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica 
consideram os aspectos importantes propostos pelos seus 
respectivos autores.  

As revisões de literatura são obras que exploram a 
elaboração de bibliografia acerca de um tema estabelecido, 
inserido em um desenho com tempo estabelecido, de modo a 
fornecer um panorama geral sobre um assunto específico. É 
possível evidenciar inovações em ideias, métodos e subtemas 
que possuem maior ou menor destaque literário. (NORONHA; 
FERREIRA, 2000, p. 191). 
 
A ATUAÇÃO FARMACÊUTICA DIANTE DE PATOLOGIAS 
RESPIRATÓRIAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

A atenção farmacêutica é composta por intervenções 
realizadas pelo farmacêutico, em conjunto com outros 
profissionais de saúde, que intenta a promoção do uso racional 
de medicamentos, bem como a continuação da eficácia e a 
realização do tratamento de forma segura. Ao profissional é 
possível ampliar o entendimento na dispensa e na orientação 
da terapia farmacológica, propiciar o uso prudente dos 
medicamentos, assim como acompanhar o progresso e 
aprimorar a participação do paciente com objetivo de melhorar 
sua adesão à terapêutica. (SILVA, 2019, p.6.).  

Através da aplicabilidade de princípios farmacêuticos e 
toxicológicos, o profissional assiste o paciente por meio da 
avaliação dos efeitos corporais que o fármaco produz. Durante 
a terapêutica, nos processos de absorção, distribuição, 
metabolismo e excreção dos medicamentos os farmacêuticos 
propiciam o uso correto dos medicamentos. Pela observância 
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de distúrbios iminentes ou efetivos, indica soluções por meio 
de técnicas que impeça, avalie e registre os indicativos para 
avanço da vigilância farmacológica de maneira eficiente. 
(VALLE et al., 2020, p. 8). 

Internacionalmente, as patologias tanto nas vias 
aéreas superiores como nas inferiores estabelecem a principal 
causa de atendimento na área de saúde e da ausência das 
atividades escolares e laborais. Independente do patógeno, 
tais doenças expressam elevadas taxas de mortalidade e 
morbidade a nível nacional. A necessidade fica evidente ao 
constatar a busca por atendimento nos mais diversos níveis de 
assistência à saúde. (BERQUÓ et al., 2020, p.359). 

O profissional farmacêutico deve buscar inovações 
científicas na literatura científica de modo a assistir a 
administração, ter competência para formular protocolos, 
contribuir com assistência e incentivo ao ensino continuado dos 
profissionais da área.  

São atribuições promover treinos, propiciar o 
compartilhar de informações com a equipe multiprofissional, 
bem como prestar assistência técnica concernente. Monitorar 
os efeitos adversos e interações que os medicamentos 
causam, aprimorar o tratamento, reduzir os gastos hospitalares 
e garantir segurança na indicação, uso e aplicação do 
medicamento. (SILVA et al., 2018, p.2). 

A representação de equipe multiprofissional, com 
destaque para as equipes de farmácia, fisioterapia e psicologia, 
é crucial para uma melhora acelerada, principalmente na UTI, 
perante o reconhecimento do Covid-19. Reconhecendo as 
dificuldades e os episódios de perturbações, o agrupamento de 
objetivos, as condutas e o delineamento das perturbações 
facilitam e tornam o atendimento mais eficiente. (VALLE et al., 
2020, p. 12). 

A atenção farmacêutica agrupa prestação de serviços 
desde a coleta de dados dos pacientes como sinais, 
sintomatologia, história clínica e aferição de parâmetros 
laboratoriais, possibilitando constatar precocemente 
disfunções na saúde e nas perturbações na terapia 
medicamentosa. Após avaliação inicial, há elaboração de 
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intervenções no estado de saúde se necessário for. 
(LOURENÇO, 2012, p.47). 

Desse modo, os profissionais farmacêuticos de 
maneira considerável nesse momento de instabilidade. A 
sobrecarga nos serviços públicos pode ser atenuada com a 
atuação farmacêutica e a contribuição com explicações 
científicas para a população em geral. 

Os farmacêuticos comunitários e clínicos que estão 
atuando frente a essa pandemia têm se tornado profissionais 
essenciais, uma vez que, possuem total respaldo para integrar 
as equipes de saúde de frente, desenvolvendo toda a sua 
expertise a respeito dos medicamentos, doses, efeitos 
adversos e interações medicamentosas, dando suporte a 
outros profissionais e orientando os pacientes com a atenção 
farmacêutica. (SILVA, 2019, p.11.). 

Indivíduos institucionalizados em unidades de terapia 
intensiva com disfunções respiratórias demonstram múltiplas 
patologias. As disfunções foram identificadas e a assistência 
farmacoterapêutica foi avaliada em um estudo, principalmente 
pela necessidade de polifarmácia desses pacientes. Os 
agravos constatados possuíam potencial de letalidade crítico e 
as advertências farmacêuticas à equipe de multiprofissionais 
reduziram a toxicidade e ampliaram a eficácia da terapêutica 
farmacológica instituída. (SILVA et al., 2018, p.6).  

O profissional farmacêutico é capacitado para intervir 
na prevenção e determinar solução para os envolvimentos na 
saúde do paciente. Seu comprometimento com o público deve 
permear atividades educacionais, que possibilitem demonstrar 
meios preventivos e beneficiem a saúde do usuário, realizando 
uso racional das medicações (LOURENÇO, 2012, p.26). 

Os obstáculos enfrentados diariamente pela equipe 
multiprofissional nos principais hospitais e unidades de terapias 
são alusivos ao novo Coronavírus, que vem sendo explorado 
em busca de resoluções advindas do seu contágio. As 
demandas hospitalares geraram apoio multiprofissional, de 
modo a melhorar os serviços e a qualidade de vida do paciente, 
desencadeando contribuições dos farmacêuticos na equipe de 
atendimento.  
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Dentro da atuação farmacêutica, realizar a verificação 
da eficiência farmacológica por meio de exames laboratoriais, 
analisar qual dosagem foi empregada e quais os prováveis 
meios de ação do medicamento são medidas de reforço para 
alcançar a eficiência. Como apontamentos de uma adequada 
terapêutica, estão a orientação sobre os efeitos colaterais do 
fármaco na terapia prescrita e a manipulação dos resultados 
para observar possíveis reações quando for necessário 
incrementar à terapia novos medicamentos. (VALLE et al., 
2020. p. 8). 

Quando as entidades de saúde adotam medidas de 
identificação e prevenção, diminuem a incidência dos erros de 
prescrição dos medicamentos. Para determinar uma análise 
contínua, a farmacovigilância e o serviço de Farmácia Clínica 
contribuem para o reconhecimento e a exposição de 
perspectivas incorretas sobre respostas não intencionais ou 
prejudiciais a um medicamento. (SILVA et al., 2018, p.2). 

O custo para os hospitais com tratamentos 
medicamentosos na UTI onera as despesas da instituição. A 
atividade farmacêutica clínica impacta beneficamente na 
economia, uma vez que o uso coeso de medicações propicia 
uma terapêutica efetiva, segura e benéfica ao indivíduo e para 
as instituições. (MACIEL, 2019, p. 2). 

Ao economizar com despesas provenientes das 
terapêuticas atentadas, é possível redistribuir os recursos para 
diversos setores institucionais, de modo a beneficiar a 
instituição. A economia traz viabilidade para contratação de 
mais farmacêuticos de maneira a amplificar e otimizar os 
sistemas de farmácia clínica. 

Atualmente, não há instruções que procedam a 
atividade farmacêutica clínica na terapia intensiva de indivíduos 
com agravos específicos, como os pacientes que possuem 
disfunções respiratórias. Tal fato comprova a 
indispensabilidade da investigação que assiste ao progresso 
na profissão, promovendo o uso adequado de medicamentos e 
elevando o profissional farmacêutico. (SILVA et al., 2018, p.2). 

Proporcionar uma atenção farmacêutica de maneira 
comunitária objetiva a prevenção e o controle da pandemia por 
meio de disposições científicas com contribuições também 
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relativas ao Covid-19. Através de medidas preventivas e de 
vigilância é possível aconselhar a comunidade acerca das 
maneiras de contaminação, sintomatologia, riscos da 
automedicação e prevenção.  

A decisão clínica tomada conforme o perfil do paciente 
tenciona otimizar e beneficiar os serviços de alta complexidade. 
Ao reduzir o excesso de atribuições dos sistemas de saúde, 
tende a diminuir desfechos que favorecem o contágio pelo vírus 
de modo a elevar os casos de contaminação aleatória. (CFF, 
2020, p.13). 

A ausência de medicação específica para tratar ou 
prevenir o contágio por Sars-Cov-2 torna um desafio a atuação 
dos profissionais envolvidos para a reabilitação do paciente. 
Outro obstáculo encontrado pelos profissionais é o 
desenvolvimento de sintomatologias particulares, que variam 
de pessoa para pessoa diante da infecção. Alguns 
desenvolvem os sintomas de acordo com o próprio sistema 
imune, ao promover o uso de corticoides ainda podem agravar 
a condição clínica e suceder a necessidade de tratamento 
intensivo. (VALLE et al., 2020, p.7). 

Na atuação pública, a relevância do farmacêutico na 
orientação direcionada a promover o uso racional dos 
medicamentos. A orientação adequada para controle e 
prevenção viral, em especial aos que apresentam 
comorbidades e realizam uso regular de outras medicações, 
são direcionadas aos enfermos. (SILVA et al., 2020, p. 6). 

Patologias infecciosas que eram tratadas com 
antibióticos não têm mais resposta ao tratamento. A 
automedicação é tida como recurso para o pronto alívio da 
sintomatologia, porém acarreta em graves efeitos. 
Consequências graves como a resistência bacteriana é uma 
importante questão, sendo mencionada como ameaça à saúde 
pública mundial. 

O uso irracional de antibióticos altera as bactérias, 
tornando-as mais resistentes a essas drogas. Há quadros 
infecciosos de difícil resolução como em casos de pneumonia 
e tuberculose que causam muitos óbitos em decorrência dessa 
reação. (OMS, 2018). 
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Pelo fato de as principais infecções que não resultam 
em maiores complicações terem sido solucionadas com uso de 
antimicrobianos tradicionais, poucas drogas de amplo espectro 
foram usadas. Observando que a fenoximetilpenicilina e a 
benzilpenicilina para tratamento de faringite estreptocócica 
possuem eficácia e custo reduzido, portanto não devendo ter o 
tratamento interrompido evitando a resistência dos 
microrganismos. (BERQUÓ et al., 2020, p.363). 

Os medicamentos antimicrobianos não auxiliam no 
tratamento de infecções virais, no entanto são prescritos 
usualmente. A precaução de tal evento institui a possibilidade 
de evitar que em um curto período, a população esteja diante 
do impasse de que os métodos para tratar infecções habituais 
sejam ineficientes pela resistência bacteriana adquirida. 
(BERQUÓ et al., 2020, p.359). 

Os antimicrobianos possuem poder de inibição do 
desenvolvimento de micro-organismos, receitados apenas para 
o tratamento de infecções microbianas sensíveis. O uso 
racional da antibioticoterapia necessita da ação de vários 
setores que vão do público em geral permeando profissionais 
da saúde e da indústria farmacêutica. 

Grande parte das infecções mencionadas são de 
origem viral, porém mais da metade são tratadas de maneira 
dispensável com antimicrobianos. O uso inoportuno eleva o 
custo da terapêutica, causa perturbação na microbiota de quem 
está fazendo uso e facilita a resistência de cepas bacterianas 
ao efeito de medicamentos mais indicados. (BERQUÓ et al., 
2020, p.364). 

Pela letalidade do vírus Sars-CoV-2 um número 
exponencial de mortes foi registrado, bem como a necessidade 
de suporte medicamentoso e respiratório. As implicações 
físicas e emocionais demandam ampla atenção 
multiprofissional, onde seja assistido os aspectos 
biopsicossociais diante de seu quadro clínico para uma inteira 
melhora (VALLE et al., 2020. p. 8). 

Como ainda não desenvolveram uma vacina ou 
medicação comprovadamente segura e eficiente contra o Sars-
CoV-2, a terapia tem sido apenas de suporte. A terapêutica 
está baseada na redução dos sintomas por meio de 
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antibacterianos e dos glicocorticóides que atuam no sistema 
imunológico de modo a combater os micro-organismos, com 
efeito imunomodulador. Medicações antipiréticas, analgésicas 
e anti-inflamatórias são prescritas no controle de dor e febre 
diante do quadro inflamatório. A reposição eletrolítica e 
hidratação com cloreto de sódio e cloreto de potássio, bem 
como medicamentos de uso emergenciais como a adrenalina, 
noradrenalina e dopamina podem ser empregados na 
assistência do paciente com o Covid-19. (SILVA, 2019, p.4.).  

De modo geral, a abrangência do farmacêutico em 
funções clínicas é assertiva. Tal fato está endossado pela 
descoberta de falhas relativas à terapia com fármacos 
apontadas durante o estudo de modo a prevenir desfechos 
desfavoráveis.  

As indicações farmacêuticas de uso racional dos 
medicamentos são consideráveis, no entanto são escassas as 
informações dessa atuação principalmente em enfermos dos 
grupos especificamente como gestantes, idosos e pacientes 
que possuem comorbidades. O exercício farmacêutico 
representa um benefício aos utentes ao reconhecer, reparar ou 
diminuir a possibilidade de ameaças relativas à terapia 
previamente. (SILVA et al., 2018, p.2).  

O intento do profissional de saúde é, terminantemente, 
solucionar o agravo, de modo a evitar a volta do paciente ao 
sistema de saúde, o que contribui com o excesso de 
antimicrobianos. Nem sempre há tempo para o profissional 
orientar e educar o indivíduo sobre os perigos e os proveitos do 
tratamento. (BERQUÓ et al., 2020, p.359). 

A implementação do acompanhamento a terapêutica 
farmacológica é fortemente recomendada em entidades 
nacionais. Uma vez que a expressão na saúde pública permite 
o emprego seguro de medicamentos e poupa na contribuição 
farmacêutica fornecida pelo sistema único de saúde, torna-se 
uma estratégia para promover a segurança ao paciente durante 
o uso e ainda possibilita proveitos institucionais. (MACIEL, 
2019, p. 4). 

Através de pesquisas e investigação dos riscos e 
benefícios nas terapêuticas recomendadas, a prévia análise de 
prescrição, dispensação e utilização tende a contribuir com a 
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atuação farmacêutica de modo a reduzir danos e impactos 
negativos durante o tratamento.  

O erro de medicação é um episódio que pode ser 
prevenido, podendo ou não causar prejuízo ao enfermo. As 
falhas podem acontecer em qualquer período da terapêutica, 
seja ao prescrever, transcrever, em dispensação, preparo ou 
aplicação. (SILVA et al., 2018, p.2). 

Os indivíduos entrevistados mundialmente, 
mencionaram o uso de antimicrobianos para tratar quadros 
infecciosos respiratórios como pneumonias, inflamações 
médias no aparelho auditivo e gripes/resfriados. Quase metade 
dos indivíduos sem distinção de faixa etária são tratados com 
esse tipo de droga. (BERQUÓ et al., 2020, p.363). 

As patologias respiratórias agudas englobam múltiplos 
indícios de morbidade, por diversas etiologias e em variados 
graus de magnitude de comprometimento no aparelho 
respiratório. Os principais sinais e sintomas são a tosse, 
dispneia, odinofagia, coriza e otalgia. As doenças respiratórias 
podem ter etiologias infecciosas ou não infecciosas, das quais 
a origem da patologia pode ser diferenciada. (FAÇANHA, 2004, 
p.1.). 

O farmacêutico comunitário possui meios para 
reconhecer de maneira precoce distúrbios na função 
respiratória dos pacientes. Detectar precocemente tais 
perturbações da função respiratória tende a colaborar com a 
qualidade de vida dos pacientes, por permitir tratamento em 
estágio inicial da patologia. 

O uso dos antimicrobianos, como a amoxicilina, por 
exemplo, na terapêutica de afecções no trato respiratório é 
excessivo. Mesmo quando a causa principal se dá por 
infecções de vírus, a utilização demonstra que não há 
entendimento por parte da população sobre a indicação 
terapêutica dos antimicrobianos. Os entrevistados 
demonstraram conhecimento etiológico inflamatório apenas 
quando relacionado ao uso de broncodilatadores. (BERQUÓ et 
al., 2020, p.363). 

No que tange os profissionais, os enganos mais 
corriqueiros no uso de medicamentos apontados foram na 
administração, dosagem, unidade de medida, frequência e nos 
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meios de administração. As indicações foram analisadas e 
achados como dados relevantes que estavam suprimidos ou 
incorretos foram encontrados. Os equívocos mais frequentes 
são aqueles relacionados à terapia, em que surgiram erros ou 
omissão de dosagens. (SILVA et al., 2018, p.6). 

Na atividade clínica, fechar o diagnóstico da etiologia 
das infecções respiratórias é um elemento importante para 
evitar o uso demasiado de antibióticos. Outro fator do uso 
exagerado, é o conceito por parte dos enfermos de que o uso 
de microbianos é necessário em todos os casos infecciosos.  

As adversidades que o uso exacerbado de 
antimicrobianos suscita, induzem as sociedades globais a 
identificarem e manejarem o uso dessas substâncias. É 
preciso, atualmente, estabelecer maneiras de modificar a 
prática clínica e evitar o uso desorganizado de tais medicações. 
(BERQUÓ et al., 2020, p.359). 

Aos pacientes que padecem de patologias crônicas, 
cuidados especiais devem ser tomados, dado que o tratamento 
precisa de continuidade e o acometimento pelo Sars-CoV-2 
pode ser fatal. Ao farmacêutico cabe dispensar cautela, 
instruindo da importância em continuar com a farmacoterapia 
em horário preciso. (SILVA, 2020, p.6.). 

Pelo recente quadro de diagnóstico de Covid-19, 
estudos mais expressivos para referencial teórico acerca da 
patologia necessitam de investigação. É primordial que haja 
protocolos para direcionar os profissionais que atuam neste 
cenário obscuro de pandemia. (VALLE et al., 2020, p. 12). 

Como medidas preventivas adotadas mundialmente 
em combate ao novo coronavírus estão o distanciamento e o 
isolamento social, adequada lavagem das mãos, uso de álcool 
etílico em gel com concentração de 70% e uso de máscaras 
para evitar a dispersão de partículas no ambiente. Cada país 
determina o uso de máscaras em ambientes públicos para 
prevenção do contágio. 

Pela repercussão mundial da pandemia, os hábitos 
populacionais mudaram completamente. Uma parcela da 
população se encontra em isolamento social, no intuito de 
prevenir novas ocorrências. As características particulares do 
vírus fomentam a pesquisa e o esforço para desenvolver uma 
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vacina ou medicamentos para controle da pandemia. (SILVA, 
2019, p.11.). 

Na China, o apoio por parte das farmácias comunitárias 
foi realizado pela Internet, em tempo real e a disponibilidade 
dos medicamentos informada, bem como o modo delivery de 
distribuição, por decreto governamental. A atividade 
farmacêutica nacional tem sido substancial devido ao 
isolamento social e o acesso restrito ao atendimento 
nosocomial. (SILVA et al., 2020, p. 6). 

Os sintomas decorrentes de distúrbios respiratórios 
são medicados com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). 
A atribuição ao uso em larga escala de tais medicamentos se 
dá pela inibição da biossíntese de prostaglandinas, causando 
assim analgesia e redução da sintomatologia habitual, como 
cefaleia, mialgia, tosse e mal-estar. (BERQUÓ et al., 2020, 
p.364). 

Com a banal prática de automedicação, os 
profissionais atentos à resistência de bactérias e fungos 
mencionam o uso generalizado de antibióticos para tratar o 
vírus causador da Covid-19. Tal prática deve ser 
desencorajada, pois sua realização elevam as taxas de 
resistência bacteriana e impactam no desenvolvimento de 
patologias e óbitos durante a pandemia. 

As interações medicamentosas e a ausência de um 
medicamento exclusivo para tratamento contra o Covid, 
desencadearam um guia para padronizar as prescrições na 
China. O manual fornecido relacionava os medicamentos 
utilizados para enfrentamento do vírus, buscando uma boa 
orientação. Dados como dose, reações adversas, adaptação 
para os indivíduos pertencentes ao grupo de risco, serviram 
como molde para todos os serviços de saúde a nível mundial 
no enfrentamento da emergência. (SILVA, 2020, p.8.). 

Os fatores de risco associados às manifestações de 
sintomatologia grave não ficaram completamente definidos. No 
entanto, foi observado que em idosos, pacientes com 
comorbidades diabéticas, patologias hipertensivas, com 
quadros de doença arterial coronariana, neoplasias, disfunções 
plaquetárias que tange a coagulação e os imunossuprimidos 
tendem a estar sob grande ameaça. (CFF, 2020, p.13). 
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Os tipos de coronavírus analisados demonstraram 
suscitar complicações nos pulmões. Através de sintomatologia 
característica e infecção das vias aéreas superiores 
evidenciadas por coriza, congestão e dispneia. A dificuldade 
em respirar em geral surge depois de sete dias de infecção, 
podendo evoluir muito depressa para uma Síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SARA) ou sepse em casos 
mais críticos. (VALLE et al., 2020. p. 8). 

Quando o quadro infeccioso atinge uma sintomatologia 
mais grave, algumas medidas invasivas precisam ser 
adotadas. O suporte ventilatório e a administração de 
antibióticos podem ser necessários para que o paciente seja 
cuidado em uma unidade de terapia intensiva diante de 
quadros de síndrome de insuficiência respiratória aguda.  

A taxa de mortalidade de pacientes internados teve 
variação entre 11 e 15%, principalmente em idosos, 
hipertensos, diabéticos, cardiopatas e pacientes com 
coagulopatias. A expressividade e a presença de sintomas 
ajudam a definir qual a assistência deve ser prestada. O risco 
clínico pela infecção com o coronavírus é extenso, 
desencadeando sintomas que partem do resfriado a grave 
pneumonia com resultados críticos. O panorama preambular é 
descrito por sintomas gripais que podem progredir para febre 
persistente, em média por quatro dias. (CFF, 2020, p.11). 

A atuação clínica do farmacêutico em atenção ao 
paciente crítico tende a diminuir os custos contínuos com 
medicamentos, não obstante aos custos com o profissional, o 
resultado para as entidades é até dez vezes mais rentável do 
que o investimento inicial. Tais desfechos indicam que 
profissionais dedicados possuem atuação indispensável na 
equipe, suprindo as práticas diretas de atenção ao paciente, 
provendo, além das atividades diretas de cuidados do paciente, 
os programas de capacitação. (PILAU; HEGELE; HEINECK, 
2014, p.23). 

O farmacêutico que presta assistência em farmácias 
que integram a atenção à saúde, precisam colaborar com o 
apoio matricial aos cidadãos que utilizam as redes comunitárias 
de farmácias, seja em âmbito público ou privado, contribuindo 
com o apoio no reconhecimento de novos casos. São 



 

 271 

atribuídos aos farmacêuticos também o acompanhamento do 
desfecho de quadros clínicos em situações de contato direto 
com casos confirmados. Nos eventos em que o paciente possui 
sintomas leves, as recomendações são de que haja isolamento 
social e que a recuperação seja feita em domicílio ou 
tratamento ambulatorial. (CFF, 2020, p.13). 

A despeito de os sistemas de saúde carecerem da 
atuação farmacêutica em ambientes hospitalares intensivos, a 
atuação do farmacêutico necessita de orientações. A 
colaboração no âmbito humano e dos interesses das 
organizações de saúde ainda não salienta os encargos e 
proveito do farmacêutico. 

As atividades clínicas farmacêuticas de dedicação 
intensiva estão subdivididas em níveis fundamentais, 
desejáveis e ótimos. De modo fundamental, o farmacêutico 
avalia as prescrições dos medicamentos, de acordo com o 
modelo assistencial ao farmacêutico, bem como verificar se 
está sendo efetivo. É dever do farmacêutico registrar a 
ocorrência de reações aos medicamentos, documentar erros 
em medicação, fazer o controle farmacocinético, elaborar 
relatórios de agências de reconhecimento formal, comitês 
institucionais entre outros. De modo desejável, deve 
comparecer a rodadas de observação ao paciente, emitir por 
escrito comunicado contendo as recomendações, conferir o 
histórico medicamentoso e ajudar a preparar protocolos e guias 
para cuidados intensivos. De modo ideal, o profissional precisa 
favorecer debates acerca da terapêutica do enfermo ou família, 
fortalecer os projetos de pós-graduação ou residência. (PILAU; 
HEGELE; HEINECK, 2013, p.20). 

O farmacêutico é o especialista na área de saúde mais 
apropriado para atuar no enfrentamento ao vírus com maior 
capilaridade no cenário pandêmico. No recente cenário de 
crise, ele possui atribuições imprescindíveis, como gerenciar a 
farmácia hospitalar em ambientes voltados para o tratamento 
do Sars-CoV-2 e também o atributo de gerir as farmácias 
comunitárias para assistência farmacêutica.  

O profissional tem o encargo de inteirar a população 
acerca do uso racional dos medicamentos, principalmente pela 
automedicação expressiva buscando a prevenção do vírus, 
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como nos casos de uso da indicação em massa da cloroquina 
e hidroxicloroquina. (SILVA, 2019, p.6.). 

Tencionando a precaução para comedimento do Sars-
CoV-2, as farmácias precisam fornecer as medicações para 
prevenção, diagnóstico e terapêutica. Um farmacêutico deve 
ser incumbido junto ao sistema público de promover o 
armazenamento e a distribuição dos medicamentos essenciais, 
realizar o ajuste dos estoques de acordo com o retrato 
epidemiológico comunitário. Se houver alteração na demanda 
de fármacos para a terapêutica municipal, as farmácias devem 
certificar a obtenção e quantidade adequada de suprimentos 
para alcance de acesso no momento oportuno e em quantidade 
suficiente. (CFF, 2020, p.5). 

Os profissionais de saúde que estão na linha de frente 
do combate à pandemia de Covid-19, se depararam com o 
agravamento da situação em diversos âmbitos da saúde. 
Diante dos níveis elevados de casos que ainda são alarmantes, 
publicação com o intento de auxiliar os farmacêuticos, 
colaboradores e gestores na tomada de nas ações para 
assegurar a proteção dos pacientes e profissionais.  

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), através de 
uma publicação, apoia os farmacêuticos com manual de 
práticas com acolhimento de intervenções para garantir a 
segurança dos pacientes e dos trabalhadores da saúde, bem 
como a população de modo geral. A prestação de serviços de 
modo a manter a aquisição de medicamentos e insumos para 
cuidados em saúde são contribuições no combate ao vírus. 

Nos casos ocorridos durante a pandemia, a 
transmissão do vírus nos habitantes se deu após contato 
próximo. Os profissionais de saúde especialmente expostos 
por prestar assistência direta à população. Nos surtos 
anteriores de SARS e MERS, grande parte dos contaminados 
foram os profissionais da saúde, ampliando assim a epidemia 
pelo contato com demais indivíduos. A assistência entre os 
profissionais, seja na preparação, identificação ou isolamento 
para controlar o Covid-19, foram atitudes elementares para um 
eficiente resultado no embate da patologia. (CFF, 2020, p.5). 

A transmissibilidade viral se dá por contato humano 
direto, através da dispersão de gotículas e aerossóis 
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excretados ao tossir ou espirrar. Muitas vezes os indivíduos 
necessitam esclarecer dúvidas acerca de medicamentos 
costumeiros ou até mesmo a respeito da infecção viral, 
encaminhando-se até o farmacêutico mais próximo pela pronta 
acessibilidade. (SILVA, 2020, p.4.) 

As farmácias são o primeiro acesso a atenção em 
saúde pela facilidade de acesso e posição em regiões 
específicas. A qualificação do farmacêutico e a abertura que o 
paciente possui em procurar o profissional em casos de 
doenças constituem o acesso primário ao atendimento. Desse 
modo, indivíduos possivelmente infectados podem buscar 
auxílio em farmácias públicas e privadas. No cenário 
pandêmico, as ações farmacêuticas devem ser coordenadas 
de maneira a amparar todo o sistema de saúde, minimizando a 
sobrecarga em atendimentos de urgência e emergência, 
propagando o contágio de utentes que procuraram 
atendimento. (CFF, 2020, p.3).  
 
Considerações finais 

Através da atuação do farmacêutico, o presente artigo 
evidenciou as atribuições inerentes aos profissionais, que por 
meio de atualizações científicas indicaram a administração dos 
protocolos de modo a assistir o ensino contínuo dos 
profissionais. A farmacovigilância e o serviço clínico 
contribuíram para o reconhecimento de reações adversas ou 
prejudiciais a um medicamento. Demonstrou que monitorar os 
efeitos adversos e interações medicamentosas aprimoraram o 
tratamento, diminuíram as despesas hospitalares trazendo 
segurança na recomendação e no uso efetivo dos 
medicamentos.  

Concluiu que a pandemia não cessou e as informações 
precisam de atualizações constantes. Estabeleceu que o 
encargo ao farmacêutico de receitar com cautela, beneficiou o 
paciente ao ter uma farmacoterapia pontual e precisa. 
Pacientes com patologias crônicas tiveram cuidados 
diferenciados para continuar com o tratamento e pelo 
resguardo de possíveis danos causados pelo vírus de forma 
irreversível. Após a pandemia, os desafios foram vencidos e a 
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prática da assistência farmacêutica foi mais debatida e 
praticada.  

Exibiu que o acompanhamento na terapêutica 
farmacológica foi fortemente recomendado pelas entidades 
nacionais o que permitiu o emprego seguro de medicamentos 
e evidenciou que a atuação farmacêutica contribuiu para o 
sistema único de saúde. A atuação farmacêutica foi um recurso 
para promoção da segurança ao paciente durante o uso das 
medicações. Proveitos financeiros com economia de recursos 
gerou benefícios institucionais de modo a economizar com 
dispêndios e poder de uso do capital com mais profissionais no 
quadro. 

Salientou que o quadro de pandemia sobrecarregou os 
serviços de saúde, e a demanda para dar aos pacientes um 
amplo tratamento amplo provocou adversidades nas equipes e 
pacientes tratados. A atuação farmacêutica reduziu tal 
sobrecarga pela regulamentação do exercício da profissão que 
requisitou a contribuição do profissional farmacêutico à beira 
leito paralelamente à equipe multiprofissional.  

Os farmacêuticos intensivistas aconselharam o 
tratamento oportuno à beira leito e propuseram alterações 
pertinentes à terapia medicamentosa segura. A vigilância 
farmacológica mensura dose, posologia, frequência, via de 
administração e interação dos medicamentos, bem como 
outros parâmetros, o que beneficiou a recomendação e o uso.  

Este trabalho foi importante para os profissionais de 
saúde por explanar a importância da eficiência farmacológica. 
Com o objetivo de identificar a inserção do farmacêutico clínico 
em quadros de disfunções respiratórias, principalmente em 
cenário de pandemia mundial, enfatizou suas contribuições 
para a terapêutica.  

Para a ciência, frisou os benefícios advindos da 
atuação farmacêutica. Pela monitorização dos dados 
alcançados com a farmacovigilância, permitiu gerir e 
acompanhar o tratamento medicamentoso inclusive na unidade 
de terapia intensiva. Houve melhora no quadro clínico em 
decorrência da assistência pelo farmacêutico na administração 
de medicamentos em observância às terapias diferentes e 
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simultâneas distintas de modo a prevenir interações 
medicamentosas prejudiciais.  

Para a sociedade, indicou meios para redução da 
morbimortalidade e os dispêndios com medidas preventivas. O 
aumento da morbidade e da mortalidade puderam ser evitados 
nas principais fases de uso dos medicamentos, ao ter evitado 
erros na prescrição, sérias implicações puderam ser evitadas.  

Os cuidados farmacêuticos revelaram a importância de 
intervir no controle de doenças em diferentes áreas, sobretudo 
na parte respiratória pelo cenário epidêmico e a crescente taxa 
de doenças respiratórias. Considerou-se essencial integrar o 
farmacêutico no cuidado à saúde em níveis primários, no 
entanto uma atuação mais objetiva que não seja baseada 
apenas em dados do paciente precisam ser adotadas. Foi mais 
benéfico a interação multiprofissional de modo que contribuiu 
para o diagnóstico precoce e promoveu melhoria da qualidade 
de vida dos enfermos.  

O artigo destacou o problema mundial que é a 
resistência bacteriana. O intento do profissional farmacêutico 
foi solucionar o agravo e também prevenir a recidiva ao sistema 
de saúde, para que o paciente não fosse exposto ao uso 
excessivo de antimicrobianos. Mostrou que nem sempre houve 
orientação e educação dos malefícios, riscos e benefícios 
acerca do tratamento medicamentoso. 

Mostrou que nem sempre o público possui informação 
da etiologia das patologias que acometem os sistemas, 
fazendo uso de medicações por conta própria e favorecendo a 
resistência bacteriana. A pandemia foi apontada como um 
reforço a resistência bacteriana, em decorrência da falta de 
medicação e vacinas específicas os antimicrobianos foram 
usados de maneira exacerbada.  

Grande parte das infecções que foram mencionadas 
eram de origem viral, no entanto mais da metade foram 
tratadas com antimicrobianos. Os riscos da automedicação e 
resistência bacteriana causaram perturbação na microbiota e 
favoreceram a resistência de cepas bacterianas, reduzindo a 
eficácia dos medicamentos. 

As doenças pulmonares foram um dos principais 
motivos de morbimortalidade. O exponencial aumento no 
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registro de casos anuais é preocupante, tais doenças 
comprometem o trato respiratório e causam danos às 
estruturas pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), enfisema, pneumonia, asma, edema agudo, 
bronquite, as rinites, e a hipertensão pulmonar. O tratamento 
englobou as atenções de diversos profissionais da saúde e as 
atribuições e a assistência farmacêutica foram salientadas no 
presente trabalho.  
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Resumo 
O tema deste capítulo é Benefícios da Mobilização Articular em 
Pacientes na UTI. O objetivo geral é “explanar sobre os 
benefícios da mobilização articular e sua importância na 
reabilitação de pacientes na UTI”. Os objetivos específicos são: 
“agregar conhecimento aos leitores sobre a mobilização 
articular”; “conscientizar os leitores sobre a importância desse 
método em pacientes na UTI”; “revelar os objetivos que devem 
ser alcançados com a mobilização articular”. Trata-se de uma 
pesquisa de revisão integrativa da literatura, qualitativa teórica 
com duração de dois meses.  

 
Palavras-chave: Mobilização. Articular. UTI. Benefícios. 
Pacientes. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Benefits of articular mobilization in 
patients in the ICU. The general objective is “to explain the 
benefits of joint mobilization and its importance in the 
rehabilitation of patients in the ICU”. The specific objectives are: 
“to add knowledge to readers about joint mobilization”; “making 
readers aware of the importance of this method in patients in 
the ICU”; “reveal the objectives that must be achieved with joint 
mobilization”. This is an integrative literature review, qualitative 
theoretical research lasting two months. 
 
Keywords:  Mobilization. Articulate. ICU. Benefits. Patients. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Beneficios de la movilización 
articular en pacientes en la UCI. El objetivo general es “explicar 
los beneficios de la movilización articular y su importancia en la 
rehabilitación de pacientes en UCI”. Los objetivos específicos 
son: “aportar conocimientos a los lectores sobre la movilización 
conjunta”; “sensibilizar a los lectores sobre la importancia de 
este método en los pacientes en UCI”; “revelar los objetivos que 
se deben alcanzar con la movilización conjunta”. Se trata de 
una revisión bibliográfica integradora, investigación teórica 
cualitativa de dos meses de duración. 
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Palabras-clave: Movilización. Articular. UCI. Beneficios. 
Pacientes. 
 
Introdução 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebe 
constantemente pacientes em estado crítico, é uma unidade 
capaz de monitorar 24 horas por dia os sinais vitais do paciente, 
projetada e equipada para oferecer o suporte necessário 
nessas situações. Devido ao estado de restrição, pelo qual o 
paciente é submetido, seja causada por inconsciência, 
alterações motoras ou repouso, submete o corpo a inúmeras 
disfunções, como distúrbios circulatórios, musculares e 
articulares, tendo em vista essas alterações ocasionadas pela 
imobilização, a mobilização articular surgiu nesse campo para 
prevenir, e quando já instalados, diminuir os efeitos gerados 
pela imobilização, hoje, a mobilização precoce é 
fundamentalmente preconizada para esses pacientes, após a 
estabilização do quadro da doença, quanto mais tardia a 
mobilização, maiores as chances das consequências da 
imobilização causar danos mais graves ao estado do paciente. 

Desde 1940 os efeitos benéficos da mobilização 
ganham cada dia mais destaque e reconhecimento por 
pacientes e profissionais da área, por apresentar grande 
eficácia na redução e prevenção dos efeitos prejudiciais 
causado pela imobilização. A mobilização feita nas unidades 
de terapia intensiva de maneira precoce tem como objetivo 
preservar ou reestabelecer a força muscular, favorecer a 
manutenção da amplitude articular, com isso a estabilização 
das funções físicas do paciente. (MOTA, 2012). 

A mobilização traz inúmeros benefícios para o 
paciente, melhora a função cardiovascular, motora, respiratória 
e até psicológica, o conjunto desses benefícios, segundo 
estudos sobre a mobilização no ambiente de UTI, pode levar a 
redução do tempo de ventilação mecânica (VM), a promoção 
da independência funcional do paciente de forma mais rápida, 
diminuindo assim o tempo de internação, possibilitando o bem-
estar físico e emocional. 
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Os fisioterapeutas, profissionais com papel 
fundamental na reabilitação desses pacientes acamados, são 
primordialmente responsáveis pela mobilização articular, a 
realizam com base nos movimentos fisiológicos de cada 
articulação, além da execução da mobilização articular, o 
fisioterapeuta também é responsável por mudar o paciente de 
decúbito e outras transferências, como de sentado para em pé. 
(COSTA, 2020).  

Embora a mobilização seja benéfica, o profissional 
fisioterapeuta tem que levar em conta uma série de fatores para 
dar início ao processo de mobilização, como ambiente, 
histórico médico do paciente, condição cardíaca e respiratória, 
estado físico e equipe do local, apesar dessas séries de fatores 
a mobilização deve ser feita de maneira precoce, visando 
oferecer ao paciente a maior estabilidade funcional mesmo em 
seu estado debilitado. 

A mobilização em pacientes no leito de UTI deve ser 
feita de maneira cuidadosa, levando em conta a condição em 
que o paciente se encontra, respeitando as restrições médicas. 
Os benefícios da mobilização são inúmeros, mas se feita de 
maneira incorreta pode lesionar o paciente e restringi-lo ainda 
mais, dessa maneira, é recomendado a mobilização quando o 
paciente se encontra estabilizado diante da sua condição 
clínica. 

O objetivo geral deste trabalho é explanar sobre os 
benefícios da mobilização articular e sua importância na 
reabilitação de pacientes na UTI, de maneira a prevenir e 
reabilitar as perdas funcionais do paciente. Com esse objetivo 
em foco, é feita a mobilização, que traz vários benefícios, não 
só nas estruturas musculoesqueléticas, mas também em 
sistemas como cardiovascular e respiratório, levando o 
paciente um tempo menor de internação e oferecendo sua 
integração as suas atividades de vida diária de maneira mais 
rápida. 

Constitui em um método barato e relativamente 
simples, que requer em geral só o terapeuta, e se realizado de 
forma precoce traz benefícios que tem caráter preventivo e de 
forma a minimizar perdas funcionais. Afim de evitar alterações 
que possam surgir durante a internação, a mobilização é capaz 
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de prevenir disfunções físicas e vasculares, como as lesões 
articulares e musculares causadas por imobilização 
prolongada, a isso podemos atribuir ao fator de desuso dessas 
estruturas, também devemos destacar o fator circulatório, a 
imobilização pode ocasionar as úlceras de pressão, que são 
geradas pela diminuição da circulação sanguínea entre outras 
alterações circulatórias, já a mobilização articular promove o 
aumento da circulação sanguínea, levando assim o aumento 
da oxigenação nos sistemas, o que nos leva a outro fator, o 
pulmonar, embora a mobilização seja feita nas estruturas 
musculoesqueléticas, a promoção da melhora circulatória 
acarreta benefícios para outras estruturas do nosso organismo, 
melhorando também a atividade pulmonar e cardíaca. 
(PISSOLATO, 2018). 

O termo mobilização está relacionado a mobilidade, ou 
seja, movimento, dentro da mobilização articular ainda 
podemos subdividir em três modalidades: a mobilização 
passiva, indicada para pacientes em repouso absoluto, 
inconsciência ou paralisia; outra modalidade é a mobilização 
ativa e ativa-assistida, quando o paciente tem a capacidade de 
realizar o movimento total ou parcialmente, nesses casos o 
paciente não conseguir realizar o movimento de forma 
completa, mas é capaz de iniciar ou terminar o movimento, 
deste modo podemos utilizar recursos de auxílio para o 
movimento, como o segmento que consegue realizar o 
movimento completo deve auxiliar o seguimento que não é 
capaz de realizar o movimento ou até mesmo podemos utilizar 
como recurso o auxílio do terapeuta; por último temos a 
mobilização feita de forma resistida, no qual é realizado o 
movimento com uma resistência imposta por um objeto ou até 
mesmo pelo próprio terapeuta. Apesar da diversidade de 
modalidades, a mais utilizada no leito de UTI é a mobilização 
passiva, devido a sua indicação para pacientes em estado 
crítico, além de sua praticidade, já que a unidade de terapia 
intensiva não dispõe de muitos recursos para exercícios mais 
complexos.  

A assistência fisioterapêutica no cuidado do paciente 
crítico pode auxiliar na identificação precoce de problemas 
cinéticos-funcionais, sendo o programa de reabilitação 
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recomendado como prática fundamental e segura para 
recuperação desses pacientes. A mobilização precoce na UTI 
é de extrema importância, pois com ela pretende-se manter ou 
aumentar a força muscular e a função física do paciente. 
Incluindo atividades terapêuticas progressivas, como 
exercícios de mobilidade no leito, mudanças de decúbito, 
sedestação beira leito, ortostatismo, transferência para uma 
poltrona e a deambulação. Diante do exposto, este estudo tem 
como objetivo descrever os benefícios da mobilização precoce 
em pacientes críticos na unidade de terapia intensiva. 
(BALDUINO; GARDENGHI, 2019) 

O novo perfil do doente crítico na UTI requer a 
aplicação de protocolos de mobilização precoce. O 
fisioterapeuta é o profissional responsável pela implantação e 
pelo gerenciamento do plano de mobilização do doente crítico, 
mas outros profissionais, como médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, também estão envolvidos nessa nova 
abordagem. Uma equipe bem treinada e motivada é 
fundamental para realizar estas atividades com segurança e 
eficiência. Algumas ações no manejo do paciente em VM, 
incluindo o uso de protocolos de interrupção diária da sedação, 
e protocolos de desmame da VM. O monitoramento e o manejo 
do delirium e o início precoce da mobilização e do treinamento 
físico funcional podem reduzir as incidências de complicações. 
(EBSERH, 2016). 

A falta de movimento se torna muito prejudicial em um 
complexo articular, gerando perda de movimento, fraqueza, 
dor, hipomobilidade, diminuindo o estado funcional do paciente 
e sua qualidade de vida após o processo de internação. Existe 
apenas uma indicação para a mobilização articular, esse é, 
caso a articulação tenha sido acometida por alguma patologia 
e a mesma tenha perdido mobilidade, tornando-se disfuncional, 
pois o movimento mantém a nutrição da cartilagem, promove 
analgesia e minimiza os espasmos musculares.  
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Benefícios da mobilização articular em pacientes na UTI – 
revisão integrativa da literatura 

Os leitos de UTI têm como papel principal o suporte de 
vida avançado, ou seja, oferecer aos pacientes em estado 
crítico recursos necessários para a manutenção dos seus 
sinais vitais e a estabilização dos mesmos, até que o paciente 
tenha a capacidade de se manter sem esse suporte 
novamente, essas unidades são de extrema importância em 
hospitais, já que, no processo de internação, o paciente 
permanece sujeito a piora do quadro, que leva a risco de vida 
iminente e riscos de desenvolver outras doenças associadas 
ao seu estado, refletindo assim no tempo de internação, 
portanto, nas consequências físicas relacionadas ao tempo de 
imobilidade. (COSTA, 2020). 

A instalação de diversas alterações físicas durante a 
internação é comum, por isso a importância da intervenção 
fisioterapêutica. Sem essa intervenção o desenvolvimento 
dessas disfunções acontece de forma rápida e progressiva, a 
primeira disfunção que podemos observar é a perda da força 
muscular generalizada, que progride a cada dia de 
imobilização. (PISSOLATO, 2018, p.378). 

Os objetivos da mobilização são inúmeros, entre os 
principais podemos citar a diminuição do tempo de VM, 
portanto, no tempo de permanência do leito de UTI, 
manutenção da mobilidade da articulação, manutenção ou 
aumento da força muscular, estimular a nutrição dos tecidos 
corporais, manutenção da flexibilidade das fibras musculares e 
aumento da circulação sanguínea. (MACHADO, 2016, p.42). 

Todas as modalidades de mobilização articular são 
benéficas para o paciente, mas devemos ressaltar que 
algumas modalidades oferecem mais benefícios que outras, 
apesar de que a indicação deve ser de acordo com os objetivos 
que queremos alcançar, o estado e a capacidade do paciente 
para realizar os movimentos, a mobilização passiva, 
modalidade mais utilizada na unidade de terapia intensiva, 
devido a sua indicação para pacientes em estado crítico, não 
oferece o aumento da força muscular, mas sim a manutenção 
da integridade das fibras musculares.  
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A anos a mobilização é utilizada para fins terapêutico, 
mesmo antes do surgimento da Fisioterapia como profissão, 
esse método foi descoberto ainda na Grécia antiga pela adoção 
de técnicas manuais (terapias manuais), por curandeiros da 
época, desde então o método vem ganhando notoriedade no 
meio clínico e científico, porém, podemos dizer que a adoção 
da mobilização de forma precoce, sua importância em 
pacientes na unidade de terapia intensiva e o reconhecimento 
dos seus efeitos benéficos é recente, pois julgavam que o 
estado de repouso era essencial para a estabilização do 
paciente e promovia efeitos benéficos, desse modo era 
comumente prescrito. (VECINA, 2016, p.177). 

Amostras revelam que essas alterações funcionais 
associadas ao estado crítico do paciente e consequentemente 
um maior tempo de internação, leva a maiores custos para a 
unidade hospitalar, desse modo, a mobilização, método que é 
utilizado para prevenir e reabilitar essas alterações funcionais, 
oferece diversos benefícios, mas para que possamos obter 
esses ganhos é necessário a elaboração de um plano de 
tratamento específico, respeitando o seu estado e suas 
limitações e restrições clínicas. (SARTI, 2016, p.179). 

Apesar dos efeitos benéficos relacionados à 
mobilização precoce em pacientes internados em UTI, é 
importante avaliar alguns fatores de segurança antes da 
realização dessas atividades nesse ambiente. Os principais 
fatores de segurança que devem ser abordados são: fatores 
intrínsecos ao paciente, como antecedentes médicos do 
paciente, reservas cardiovascular e respiratória; e fatores 
extrínsecos ao paciente, como acesso vascular no paciente, 
ambiente e equipe. (STILLER, 2007). 

Apesar da mobilização se mostrar de baixo custo e 
utilizar de poucos recursos, estudos comprovam a eficácia de 
alguns equipamentos que estão sendo utilizados em unidades 
de terapia intensiva, como a Mobilização Contínua Passiva 
(MCP), equipamento no qual se coloca o seguimento desejado 
e a máquina realiza o movimento fisiológico como programado, 
também é possível programar o grau de amplitude articular. O 
movimento é feito de forma lenta e contínua, no Brasil essa 
máquina é pouco utilizada, mas em alguns países a MCP é 
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aplicada em muitos protocolos de reabilitação quando o 
objetivo requerido é manter a amplitude articular em pacientes 
acamados.  

Outro recurso que pode ser utilizado e que foi adotado 
por várias unidades da terapia intensiva é a Prancha 
Ortostática, como o nome mesmo diz é uma prancha que pode 
ser mover da posição deitada para a posição ortostática, ou 
seja, em pé, levando o paciente que está preso na prancha por 
meio de tiras, a essa mesma posição, o objetivo dessa 
mudança de posição é favorecer a passagem de fluidos que 
permanecem nos vasos das periferias para o tórax, 
favorecendo o aumento desse fluxo pela diminuição da ação 
da gravidade. (MACHADO, 2019, p.2). 

Desse modo, a prancha ortostática promove por meio 
dessa posição vertical uma melhora da disposição do fluxo, a 
favor dessa distribuição mais adequada a prancha ortostática 
vem ganhando cada vez mais espaço nos leitos de UTI, sendo 
introduzida nos protocolos de mobilização, com o objetivo de 
reduzir as inúmeras disfunções causadas pela falta de 
mobilização. (GARDENGHI, 2019, p.2). 

Podemos citar também a Eletroestimulação 
Neuromuscular (EENM) que vem ganhando notoriedade nas 
unidades de terapia intensiva, muitas unidades de reabilitação 
vem aderindo a eletroestimulação como técnica associada a 
mobilização convencional, o uso desse método tem evidência 
científica, apesar da sua eficácia comprovada, nem todas as 
unidades de UTI dispõe desse recurso, o equipamento que faz 
essa estimulação neuromuscular requer uma constante 
manutenção, além de muitos profissionais não jugarem o 
equipamento necessário no leito de terapia intensiva, já que, 
em sua maioria é utilizada em atletas de alto nível. A estudos 
que falam sobre a eficácia da estimulação neuromuscular em 
pacientes críticos, porém, ainda não ganharam notoriedade no 
meio científico. (SILVA, 2016, p.59-68).  

A falta de mobilidade em pacientes debilitados está 
proporcionalmente interligada com o tempo de internação, 
vários estudos revelam dados que mostram quanto maior o 
tempo de imobilização, ou seja, quanto mais tardia é a 
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mobilização, maior é o tempo de internação, esses dados 
mostram a importância da intervenção precoce.  

Um fator muito importante que devemos destacar no 
leito de terapia intensiva é a fraqueza das musculaturas 
cardíaca e respiratória. Durante a internação, muitos pacientes 
são submetidos a Ventilação Mecânica (VM), equipamento que 
oferece suporte ventilatório através de uma via área artificial, 
apesar da sua eficácia na ventilação, durante esse período na 
VM, a musculatura respiratória tem uma ação reduzida na 
respiração, em diferentes graus a depender da patologia, 
levando assim ao menor trabalho dessas musculaturas, essa 
ação é reduzida por comando neural, o cérebro entende que 
tem o auxílio de uma máquina, desse modo, envia uma 
resposta a musculatura respiratória para reduzir o seu trabalho, 
promovendo assim a fraqueza dessas musculaturas. 
(DANTAS, 2012, p.173-178).  

O treinamento dos músculos respiratórios consiste em 
aplicar respiração espontânea de forma diária em pacientes 
submetidos à ventilação mecânica, a fraqueza dos músculos 
respiratórios ocorre comumente após o período prolongado de 
VM e apresenta patogênese muito similar a fraqueza dos 
músculos esqueléticos periféricos. Os músculos respiratórios 
enfraquecidos e em particular, o desequilíbrio entre a força 
muscular e a carga imposta ao sistema respiratório é uma das 
maiores causas de falhas no desmame. O Treinamento dos 
músculos Respiratórios (TMR) pode ser realizado através de 
um sistema de molas ou orifícios ofertados por dispositivos, que 
impõe uma carga resistiva contra a inspiração; o TMR também 
pode ser realizado com o uso da sensibilidade do ventilador ou 
pelo oferecimento de períodos intermitentes de respiração 
espontânea ou suporte ventilatório mínimo. Duas meta-
análises oferecem consistentes evidências de que o TMR com 
dispositivos específicos de carga linear promove ganhos 
significativos na força dos músculos inspiratórios, melhora da 
percepção do esforço. (LÖTTERS F, 2002, p.570). 

Este recurso também é bastante utilizado na prática 
clínica como técnica para acelerar o desmame da VM pelo 
aumento de força e resistência dos músculos respiratórios em 
pacientes dependentes da VM. Durante o repouso no leito, os 
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músculos são ativados com menor frequência, quando 
comparado a situações normais do dia a dia, levando assim à 
fraqueza muscular generalizada. A fraqueza adquirida na UTI 
é definida como fraqueza bilateral e simétrica dos membros. 
Sua apresentação é a tetraparesia flácida com hiporreflexia ou 
arreflexia e está associada à fraqueza muscular respiratória, à 
dificuldade de desmame da VM e ao aumento do tempo de 
internação hospitalar. Dentre os fatores etiológicos para a 
fraqueza muscular estão: VM prolongada, imobilização no leito, 
sepse e síndrome da resposta inflamatória sistêmica, déficit 
nutricional, exposição a agentes farmacológicos como 
bloqueadores neuromusculares e corticosteroides. A atuação 
da fisioterapia com foco na mobilização tem como objetivo 
evitar os efeitos deletérios da doença crítica. 

Além desses critérios, deve-se considerar também os 
seguintes fatores, evento agudo em ocorrência (Acidente 
Vascular Encefálico), Infarto Agudo do Miocárdio, Hipertensão 
Intracraniana, abdome aberto ou risco de deiscência, palidez 
ou sudorese fria, paciente sonolento e/ou não colaborativo, 
hipoglicemia, prescrição de repouso no leito, quadro 
hemorrágico agudo ou não identificado, novo quadro arrítmico 
(fibrilação atrial ou extras sístoles ventriculares). A 
monitorização durante e após o exercício é mandatória e 
recomenda-se a avaliação das variáveis cardiovasculares e 
respiratórias, além de observar o nível de consciência. O status 
fisiológico do paciente crítico pode flutuar ao longo do dia. Além 
disso, administração de sedação, sessões intermitentes de 
hemodiálise, testes e preparações para desmame da VM, 
podem dificultar a realização de exercícios físicos, o que exige 
a elaboração de condutas individualizadas e com maior 
flexibilidade possível. (EBSERH, 2016). 

 O uso do cicloergômetro, também como auxílio na 
mobilização precoce em pacientes críticos, numa frequência de 
quatro sessões por semana com 20 minutos e ajuste da 
intensidade conforme força muscular do paciente, promoveu 
uma melhora na fraqueza muscular, na tolerância ao 
treinamento físico, na dispneia e dessaturação; assim 
diminuindo o tempo de internação desses pacientes na UTI. No 
estudo realizado por observaram que o uso do cicloergômetro 
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realizado uma vez durante a internação do doente crítico por 
cinco minutos teve boa aceitação dos pacientes e poucas 
alterações na hemodinâmica funcional, justificando que o uso 
do cicloergômetro pode auxiliar na melhora da força muscular 
destes doentes. (NETO, 2016). 

Pacientes que receberam um programa de mobilização 
precoce nas primeiras 48 horas de internação na UTI, 
observaram que com o mesmo obteve-se resultados e 
melhorias clínicas, como, por exemplo, no tempo de 
internação. Outro estudo mostrou que pacientes com o 
protocolo de reabilitação precoce desde sua admissão até a 
alta da UTI, no qual a manutenção e/ou melhora do status 
funcional admissional esteve associado com menor tempo de 
internação na UTI. Por isso a mobilização precoce após a 
estabilização fisiológica do paciente, juntamente com a equipe 
multidisciplinar é necessária como parte da rotina diária na UTI. 
(HEIDI, 2013.). 

Nos critérios de segurança para mobilização precoce 
antes de se começar o atendimento fisioterapêutico deve-se 
verificar se o paciente apresenta condições para a realização 
do exercício. Os principais fatores que devem ser considerados 
para não se mobilizar um paciente crítico ou interromper o 
exercício estão descritos no quadro a seguir: 
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Considerações finais 
Os benefícios gerados pela mobilização articular em 

pacientes nos leitos da unidade de UTI são inúmeros e 
diversificados, suas consequências englobam vários sistemas, 
os seus afeitos vão além do bem-estar físico, obtendo resultado 
também no âmbito emocional do paciente, esses efeitos geram 
resultados ainda mais intensificados se realizado de maneira 
precoce. 

Embora a mobilização ganhe cada vez mais destaque 
nas unidades de terapia intensiva, muitos profissionais ainda 
desconhecem seus benefícios e a importância da utilização 
desse método em um ambiente no qual foi planejado para 
pacientes em estado crítico, já que, no passado o repouso 
absoluto, mesmo após a reestabilização dos sinais vitais, era 
comumente prescrito, acreditava-se que era o melhor para o 
paciente. 

Este capítulo tem como objetivo geral elucidar os 
leitores sobre os efeitos benéficos da mobilização articular em 
pacientes no leito da unidade de terapia intensiva, além da 
influência do método no tempo de internação desse pacientes, 
destacando também as suas formas de utilização, os 
parâmetros que devem ser seguidos e a notoriedade da 
mobilização precoce em pacientes de estado crítico. 

Considerando que a imobilização tem como 
consequência a instabilidade funcional, levando a disfunções 
de vários sistemas, a mobilização em suas diversas formas de 
utilização oferece ao paciente uma melhor recuperação, o que 
pode levar o paciente a voltar para suas atividades diárias de 
maneira mais rápida e diminuindo os riscos de efeitos colaterais 
causados pela doença e pelo tempo acamado no leito de UTI, 
devemos destacar também a importância de um atendimento 
multidisciplinar, na qual engloba profissionais de várias áreas 
que oferece ao paciente um atendimento integralizado e com 
foco no psicossocial.  

O respectivo capítulo demonstra sua importância por 
manifestar em seu conteúdo os benefícios da mobilização 
articular em um ambiente com pacientes em estado grave, o 
que leva alguns profissionais a não explorar sobre os malefícios 
da imobilização nesse ambiente e a influência da mobilização 
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no tempo de internação e até no tempo de VM, ao supor que é 
um método de pouca importância pelo foco da unidade de 
terapia intensiva, que é oferecer suporte avançado de vida com 
o intuito da estabilização do estado crítico. Desse modo, muitos 
profissionais que anseiam a área de terapia intensiva não têm 
conhecimento sobre a influência da mobilização no tempo de 
recuperação e como a imobilização tem influências negativas 
nesse processo.  

Ao analisar o presente estudo, pode-se concluir que a 
mobilização é essencial para uma melhor recuperação do 
paciente no leito de UTI, deve ser executada pelo profissional 
qualificado e seguindo alguns parâmetros, adequando-se as 
limitações de cada paciente e ao ambiente disponível para 
realizar a mobilização, respeitando as restrições médicas e 
patológicas, visando assim uma recuperação mais rápida e 
eficiente. 
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CAPÍTULO 18:  
 

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA AVALIAÇÃO E 
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Resumo 
O tema deste capítulo é “recursos fisioterapêuticos para 
avaliação e tratamento ambulatorial das disfunções 
respiratórias em pacientes com Síndrome pós covid 19”. 
Investigou-se o seguinte problema: “quais os recursos 
fisioterapêuticos utilizados para avaliação e tratamento 
ambulatorial das disfunções respiratórias em pacientes com 
Síndrome pós covid 19?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “a 
avaliação é baseada em parâmetros tais como a frequência 
respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial e o 
tratamento deve ser baseado em exercícios respiratórios de 
reexpansão pulmonar e exercícios aeróbicos”. O objetivo geral 
é “conhecer os principais recursos fisioterapêuticos aplicados 
no tratamento das disfunções respiratórias em pacientes com 
síndrome pós covid 19”. Os objetivos específicos são: “definir a 
síndrome pós covid 19”; “explicar as disfunções respiratórias” e 
“relacionar as disfunções respiratórias aos principais recursos 
fisioterapêuticos aplicados no tratamento de pacientes com 
síndrome pós covid 19”. Este trabalho é importante para um 
profissional da saúde devido a incidência de pacientes com 
Síndrome pós covid 19 no atendimento fisioterapêutico para 
reabilitação das funções cardiorrespiratórias; para a ciência, é 
relevante pela síndrome pós covid 19 ser um diagnóstico novo 
que demandará estudos e evidências quanto à avaliação e 
tratamento; agrega à sociedade pelo fato de milhões de 
pessoas estarem sendo acometidas pela síndrome pós covid 
19, buscando reabilitação para as sequelas deixadas pela 
infecção do corona vírus. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
teórica com duração de três meses.  
 
Palavras-chave: Síndrome pós covid 19. Disfunções 
respiratórias. Fisioterapia respiratória. Reabilitação 
respiratória. COVID 19. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is "physiotherapeutic resources for 
the assessment and outpatient treatment of respiratory 
disorders in patients with post-covid syndrome 19". The 
following problem was investigated: "what are the 
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physiotherapeutic resources used for the assessment and 
outpatient treatment of respiratory disorders in patients with 
post-covid syndrome 19?". The following hypothesis was 
considered “the evaluation is based on parameters such as 
respiratory rate, heart rate and blood pressure and treatment 
should be based on breathing exercises of pulmonary 
reexpansion and aerobic exercises”. The general objective is 
"to know the main physical therapy resources applied in the 
treatment of respiratory disorders in patients with post-covid 
syndrome 19". The specific objectives are: “to define the post-
covid syndrome 19”; "Explain respiratory disorders" and "relate 
respiratory disorders to the main physical therapy resources 
applied in the treatment of patients with post-covid syndrome 
19". This work is important for a health professional due to the 
incidence of patients with post-covid syndrome 19 in 
physiotherapeutic care for the rehabilitation of cardiorespiratory 
functions; for science, it is relevant because the post-covid 
syndrome 19 is a new diagnosis that will require studies and 
evidence regarding evaluation and treatment; it adds to society 
due to the fact that millions of people are being affected by the 
post-covid syndrome 19, seeking rehabilitation for the sequelae 
left by the corona virus infection. This is a qualitative theoretical 
research lasting three months. 
 
Keywords: Post-covid syndrome 19. Respiratory disorders. 
Respiratory fisioterapy. Respiratory rehabilitation. COVID-19. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es "Recursos fisioterapéuticos para la 
evaluación y el tratamiento ambulatorio de los trastornos 
respiratorios en pacientes con síndrome post-covid 19". Se 
investigó el siguiente problema: "¿Cuáles son los recursos 
fisioterapéuticos utilizados para la evaluación y el tratamiento 
ambulatorio de las alteraciones respiratorias en pacientes con 
síndrome post-covid 19?". Se consideró la siguiente hipótesis 
“la evaluación se basa en parámetros como frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial y el 
tratamiento debe basarse en ejercicios respiratorios de 
reexpansión pulmonar y ejercicios aeróbicos”. El objetivo 
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general es "conocer los principales recursos fisioterapéuticos 
aplicados en el tratamiento de los trastornos respiratorios en 
pacientes con síndrome post-covid 19". Los objetivos 
específicos son: “definir el síndrome post-covid 19”; "Explicar 
los trastornos respiratorios" y "relacionar los trastornos 
respiratorios con los principales recursos fisioterapéuticos 
aplicados en el tratamiento de pacientes con síndrome post-
covid 19". Este trabajo es importante para un profesional de la 
salud por la incidencia de pacientes con síndrome post-covid 
19 en cuidados fisioterapéuticos para la rehabilitación de 
funciones cardiorrespiratorias; para la ciencia, es relevante 
porque el síndrome post-covid 19 es un nuevo diagnóstico que 
requerirá estudios y evidencias en cuanto a evaluación y 
tratamiento; se suma a la sociedad por el hecho de que 
millones de personas están siendo afectadas por el síndrome 
post-covid 19, en busca de rehabilitación por las secuelas 
dejadas por la infección por el virus corona. Se trata de una 
investigación teórica cualitativa de tres meses de duración. 
 
Palabras clave: Síndrome post-covid 19. Trastornos 
respiratorios. Fisioterapia respiratoria. Rehabilitación 
respiratoria. COVID-19. 
 
Introdução 

O corona vírus é responsável por causar resfriados em 
seres humanos. Mas esse vírus é capaz de sofrer mutações e 
no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) decretou estado de pandemia em decorrência da 
disseminação de uma variação do corona vírus denominada 
SARS-COV-2 cujos efeitos no organismo humano podem levar 
a danos irreversíveis no sistema respiratório e à morte. Essa 
nova doença que atinge todos os continentes é também 
conhecida como COVID-19 (DOWD et al., 2020; LANA et al., 
2020; BRASIL, 2020b). 

Zhou et al (2020) considerou em seus estudos que a 
COVID-19 pode desencadear complicações como sepse 
(59%), insuficiência renal aguda (15% a 29%), disfunção 
cardíaca aguda (17% a 23%) e síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA) (31% a 67%). 
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Segundo o Ministério da Saúde (MS), de 17 a 29% das 
pessoas acometidas apresentam síndrome respiratória aguda 
grave (Ministério da Saúde, 2020). 

Enquanto a COVID-19 vem trazendo desafios a todos 
os profissionais da saúde, já que afeta todos os sistemas do 
organismo, a área da fisioterapia vem sendo desafiada e 
demandada a realizar a reabilitação de pacientes com sequelas 
motoras e cardiorrespiratórias, devido não só à ação do vírus, 
mas aos efeitos deletérios do repouso, da intubação e da 
ventilação mecânica. 

Portela, Grabois e Travassos (2020), no documento 
“Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à 
Saúde”, desenvolvido no Observatório COVID-19 da Fio Cruz, 
considera a Fisioterapia como parte essencial da Atenção 
Básica de Saúde na recuperação de pacientes infectados, 
sendo iniciada nos hospitais intermediário e de referência e 
tendo continuidade nos ambulatórios de atenção especializada 
(AAE), unidades e centros de reabilitação e nos núcleos 
ampliados de saúde da família. 

A resolução 402/2011 do COFFITO-2 define que são 
competências do Fisioterapeuta Especialista realizar avaliação 
física e cinesio-funcional específica do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; realizar avaliação e monitorização da 
via aérea natural e artificial do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; gerenciar a ventilação espontânea, 
invasiva e não invasiva. Mediante as intervenções, espera-se, 
dentre outros desfechos, diminuir as ocorrências de infecções 
respiratórias (COFITO, 2011). 

Nesse contexto, o tema deste capítulo é “recursos 
fisioterapêuticos para avaliação e tratamento ambulatorial das 
disfunções respiratórias em pacientes com Síndrome pós covid 
19”, trazendo à luz estudos realizados no Brasil e em outros 
países sobre o tratamento e a reabilitação de pacientes que, 
embora estejam recuperados da COVID-19, ainda levam 
consigo sequelas limitantes, principalmente no aparelho 
respiratório.  

Este capítulo se propõe a responder ao seguinte 
problema “quais os recursos fisioterapêuticos utilizados para 
avaliação e tratamento ambulatorial das disfunções 
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respiratórias em pacientes com Síndrome pós covid 19?”. 
Partindo do pressuposto da prática baseada em evidências, 
faz-se necessário buscar os estudos que apontam os caminhos 
quanto aos recursos mais eficientes nesses casos. 

Cogitou-se a seguinte hipótese “a avaliação é baseada 
em parâmetros tais como a frequência respiratória, frequência 
cardíaca e pressão arterial e o tratamento deve ser baseado 
em exercícios respiratórios de reexpansão pulmonar e 
exercícios aeróbicos”.  

O objetivo geral deste capítulo é “conhecer os 
principais recursos fisioterapêuticos aplicados no tratamento 
das disfunções respiratórias em pacientes com síndrome pós 
covid 19”.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: “definir a 
síndrome pós covid 19”; “explicar as disfunções respiratórias” e 
“relacionar as disfunções respiratórias aos principais recursos 
fisioterapêuticos aplicados no tratamento de pacientes com 
síndrome pós covid 19” por meio da revisão da literatura a partir 
de artigos publicados sobre o tema. 

Este trabalho é importante para um profissional da 
saúde devido à incidência de pacientes com Síndrome pós 
covid 19 no atendimento fisioterapêutico para reabilitação das 
funções cardiorrespiratórias;  

Para a ciência, é relevante pela síndrome pós covid 19 
ser um diagnóstico novo que demandará estudos e evidências 
quanto à avaliação e tratamento;  

Esse trabalho agrega à sociedade pelo fato de milhões 
de pessoas estarem sendo acometidas pela síndrome pós 
covid 19, buscando reabilitação para as sequelas deixadas 
pela infecção do corona vírus. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica, 
bibliográfica, fundamentada por artigos científicos e livros 
acadêmicos sobre os temas abordados. 

Os instrumentos utilizados foram artigos científicos 
com base de busca nos principais sites de conteúdo científico 
gratuito. Foram selecionados cinco artigos científicos, extraídos 
de busca realizada no MedLine (Literatura Internacional em 
Ciências e Saúde), LILAC’S (Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências e Saúde), PubMed e Google Acadêmico 
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no período de outubro e novembro de 2020 a partir das 
seguintes palavras-chave: “síndrome pós covid 19, disfunções 
respiratórias, fisioterapia respiratória, reabilitação respiratória, 
covid 19”.  

Como critérios exclusão dos artigos científicos, foram 
escolhidos os artigos com até três autores(as) em que pelo 
menos um(a) dos(as) autores(as) é mestre(a) ou doutor(a), 
além da exigência de se tratar de artigo publicado em revista 
acadêmica com ISSN. Esta pesquisa de revisão de literatura 
tem o tempo previsto de três meses. No primeiro mês realizou-
se o levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a 
revisão da literatura; no terceiro mês, a elaboração dos 
elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem todo o 
trabalho. 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os 
autores trataram os dados obtidos por meio da pesquisa 
bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados 
pelos seus respectivos autores. Trata-se de um capítulo de livro 
de revisão de literatura. 
 
RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA AVALIAÇÃO E 
TRATAMENTO AMBULATORIAL DAS DISFUNÇÕES 
RESPIRATÓRIAS EM PACIENTES COM SÍNDROME PÓS 
COVID 19 

Alguns dos pacientes recuperados da COVID-19 
apresentam condicionamento cardiorrespiratório baixo e 
dispneia necessitando suporte pós-hospitalar em programas de 
reabilitação. 
 Em decorrência do efeito sistêmico prolongado da 
infecção, tem sido comum a busca por reabilitação 
cardiopulmonar por pessoas curadas, com queixas que variam 
desde fadiga e dispneia até dores musculares generalizadas, 
edemas de extremidades e confusão mental. A partir dessa 
condição, surgiu a síndrome pós-COVI-19.   
 Carda et al.(2020) classifica os quadros de infecção em 
quatro grupos: leve, cujos pacientes não apresentam dispneia 
ou alteração de saturação de O2; moderado, quando os 
pacientes apresentam dispneia, saturação de O2 entre 94 e 
98% e sinais radiológicos de pneumonia; grave, quando há 
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dispneia, saturação de O2 menor ou igual a 93%, frequência 
respiratória maior que 30 incursões por minuto, sinais 
radiológicos de lesão progressiva do parênquima pulmonar 
com necessidade de oxigenoterapia e crítico, quando o 
paciente necessita de ventilação mecânica. 
 Segundo o estudo de carda et al (2020), todos os 
pacientes com quadros sintomáticos, independentemente da 
classificação quanto aos sintomas (leve, moderado, grave ou 
crítico), podem apresentar sequelas da COVID-19, afetando 
vários sistemas, principalmente respiratório e neurológico. 
 Esse estudo investigou as consequências respiratórias 
em 97 pacientes recuperados acompanhados durante um ano. 
24% apresentaram monóxido de carbono difuso no pulmão e 
redução da capacidade de exercício. Desses 97, apenas seis 
necessitaram de ventilação mecânica. Alguns dos pacientes 
apresentaram dispneia persistente e/ou saturação de oxigênio 
baixa depois da fase aguda e o estudo apontou que esses são 
os pacientes mais propensos à sequelas do sistema 
respiratório como a fibrose pulmonar (CARDA et al., 2020). 
 A pesquisa de Carda et al (2020) relatou que há poucas 
evidências sobre a eficácia de técnicas específicas de 
reabilitação e recomenda a monitoração de parâmetros como 
frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de 
oxigênio durante as sessões de fisioterapia. 
 Já o artigo “Atuação dos fisioterapeutas no Âmbito da 
Atenção Primária à Saúde (APS) junto aos usuários suspeitos 
ou diagnosticados com COVID-19: contribuições da fisioterapia 
respiratória”, escrito por Dias, Camelier e Santos (2020), 
embora não trate especificamente das intervenções voltadas 
para pacientes com síndrome pós-COVID-19, oferece 
direcionamentos que podem ser muito úteis nessa fase da 
reabilitação. Segundo essa publicação, a dispneia, sintoma que 
permite a percepção subjetiva do trabalho respiratório, pode 
ser quantificada e acompanhada de forma padronizada de 
acordo com a Escala de Dispneia do Medical Research Council 
(PEREIRA, 2002). 
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Escala modificada de dispneia do Medical Research 
Council (mMRC) 

 
Fonte: Dias, Camelier e Santos (2020). 

 
 Dias, Camelier e Santos (2020) ressaltam que o exame 
físico deve ser realizado a cada atendimento, de modo a avaliar 
sinais e sintomas e ter como parâmetros a frequência 
respiratória, presença ou ausência de tiragens, a ausculta 
pulmonar e a oximetria de pulso (SpO2). Caso a saturação 
periférica do paciente esteja inferior a 88%, ele deve ser 
encaminhado imediatamente para alguma unidade de 
internação hospitalar. É preciso também levar em conta se o 
paciente fex uso de prótese ventilatória e/ou suplementação de 
oxigênio, mesmo em ventilação espontânea para que sejam 
avaliadas e acompanhadas as possíveis sequelas dessas 
intervenções. 
 Esse estudo indicou exercícios de intensidade leve 
visando à manutenção da condição física anterior à infecção do 
corona vírus, incluindo exercícios aeróbios, de resistência, de 
equilíbrio, mobilidade e coordenação e, preferencialmente, 
associados à dupla-tarefa, principalmente, se o paciente for 
idoso ou apresentar comorbidades. A indicação é de atividade 
monitorada de 5 a 7 vezes por semana, 1 a 2 vezes ao dia, 
entre 15 e 45 minutos, entre 200 a 400 minutos por semana. É 
de vital importância que o paciente esteja afebril, sem fadiga, 
dores musculares ou dispneia importante e a sensação de 
cansaço medida pela Escala de Borg não ultrapasse a nota 3. 
A zona de frequência cardíaca ao longo dos exercícios deve 
permanecer entre 65 e 75% da frequência cardíaca máxima 
(DIAS, CAMELIER & SANTOS; 2020). 
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Além disso, o estudo indica exercícios respiratórios 
com o objetivo de controlar e aumentar a consciência da 
respiração. 

A Organização Mundial de saúde recomenda a 
mobilização ativa do paciente de COVID-19 desde o período 
inicial da doença até após o quadro agudo e crítico, iniciando 
no ambiente hospitalar e se mantendo em domicílio ou centro 
de reabilitação com o objetivo de diminuir os sintomas, 
sequelas e limitações e recuperar a funcionalidade 
(WHO/OMS; 2020). 

O artigo “Recursos fisioterapêuticos utilizados em UTI 
para avaliação e tratamento das disfunções respiratórias de 
pacientes com COVID-19”, de Musumeci et al. (2020), embora 
não aborde os recursos na fase pós-hospitalar, traz uma 
informação muito pertinente também a essa fase. Esse estudo 
enfatiza que o uso de alguns recursos utilizados pelo 
Fisioterapia para a melhorar as alterações funcionais 
respiratórias são potenciais geradores de aerossóis. Dentre 
estes destacam-se os dispositivos de insuflação/exsuflação 
mecânica; os dispositivos de respiração com pressão positiva 
(máscara de EPAP); o treinamento muscular respiratório. 
Portanto, a aplicação dessas técnicas oferece risco potencial 
de transmissão do COVID-19 durante os atendimentos.  

 
Desta forma, os Fisioterapeutas devem avaliar 
criteriosamente o risco de indicação e realização 
destas intervenções. No caso da adoção destes 
recursos, é preferível que o paciente não esteja 
na fase aguda da infecção, em que há risco de 
contaminação, e devem ser utilizadas as 
precauções necessárias no manejo destes 
pacientes. Nesse contexto é necessário avaliar 
criteriosamente a utilização das técnicas, o risco 
de contaminação do ambiente e a utilização de 
EPIs adequados. (MUSUMECI et al.; 2020, p.75) 

 
Considerações finais 

A COVID-19 é uma infecção viral altamente contagiosa 
das vias aéreas superiores e/ou inferiores que pode causar 
disfunções sistemas, afetando as funções respiratórias, 
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cardiovasculares, hepáticas, renais, neurológicas, 
imunológicas, físicas e psicológicas, havendo muito a ser 
pesquisado sobre sua história, evolução e manejo clínico 
(DIAS, CAMELIER, SANTOS, 2020). 

Os Fisioterapeutas, como profissionais que atuam na 
atenção básica de saúde e, portanto, têm participado de todas 
as fases de reabilitação de pacientes com COVID-19, devem 
estar atualizados e ter conhecimento técnico científico acerca 
do tratamento adequado nos casos de síndrome pós-COVID-
19, ainda em crescente investigação. 

Para Carda et al (2020), a pandemia do COVID-19 
resultou num aumento expressivo no número de publicações 
relacionadas ao impacto da doença, mas os estudos acerca da 
repercussão pulmonar ainda são insuficientes. 

É importante salientar que uma das dificuldades para a 
realização de pesquisas sobre os quadros de pós-infecção é o 
fato de que, muitas vezes, o tratamento de pacientes com 
síndrome pós-COVID-19 acontece em regime domiciliar ou fora 
do ambiente hospitalar, dificultando o registro e o estudo dos 
casos. 

Fatores individuais, sociais, culturais, políticos, 
religiosos e econômicos refletem no modo de vivenciar a 
doença e sua recuperação. Os diferentes contextos interferem 
nas formas de tratar a doença e, consequentemente, de 
compreender sua evolução e as possibilidades de cura e 
tratamento (DIAS, CAMELIER, SANTOS, 2020). 

Os estudos encontrados mostraram que o tratamento 
para as afecções respiratórias consequentes da infecção pelo 
COVID-19 consiste em uma avaliação individualizada 
abrangente com ênfase na avaliação respiratória, 
cardiovascular e postural, considerando os aspectos ambiental, 
nutricional, psicológico e social do paciente, orientação e 
educação do paciente para  atitudes e comportamentos mais 
saudáveis, reconhecimento de sinais de alerta em relação à 
piora do quadro e programa de intervenção individual baseado 
em exercícios progressivos, desde a baixa intensidade até 
intensidades maiores de acordo com a melhora da capacidade 
de realização das atividades propostas. 
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Este estudo tem como limitação a escassez de 
evidências disponíveis até o momento sobre os recursos 
fisioterapêuticos utilizados na reabilitação de pacientes com 
síndrome pós-COVID-19. Logo, mais pesquisas precisam ser 
realizadas acerva do tema. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Fisioterapia Respiratória em Pacientes 
com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Investigou-
se o seguinte problema: “Os efeitos da fisioterapia respiratória 
são benéficos e capazes de melhorar a qualidade de vida do 
paciente com DPOC?”. Cogitou-se a seguinte hipótese “a 
fisioterapia respiratória tem capacidade de melhorar a 
qualidade de vida de pacientes com DPOC”. O objetivo geral é 
“analisar os principais benefícios da fisioterapia respiratória em 
pacientes com DPOC”. Os objetivos específicos são: 
“investigar os problemas que a DPOC causa no paciente”; 
“analisar a metodologia que a fisioterapia respiratória dispões 
ao paciente com DPOC”; “compreender os efeitos que a 
fisioterapia respiratória proporciona ao paciente”. A importância 
deste trabalho para um profissional de saúde está na 
necessidade em obter conhecimentos referente à fisioterapia 
respiratória em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica; para a ciência, é relevante por apresentar melhorias 
na qualidade de vida do paciente; agrega à sociedade pelo fato 
de sempre poder obter conhecimentos a respeito da fisioterapia 
respiratória. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com 
duração de dois meses. A Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica é um problema respiratório que pode ser tratado e não 
é transmissível. Trata-se de uma obstrução crônica do fluxo 
aéreo, em que frequentemente é sucessiva e está vinculada a 
uma inflamação anormal dos pulmões devido a inalação de 
partículas ou gases tóxicos, que podem ser causados pelo 
tabagismo. Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), 
ela é considerada uma das importantes causas de mortalidade 
no mundo. Por essa razão, por meio da Fisioterapia é possível 
proporcionar a independência, a qualidade de vida e 
principalmente a melhoria na saúde do paciente. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia Respiratória. Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica. Qualidade de Vida. Pacientes. Dificuldade. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Respiratory Physiotherapy in 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 
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The following problem was investigated: "Are the effects of 
respiratory physiotherapy beneficial, capable of improving the 
quality of life of patients with COPD?". The following hypothesis 
was considered “respiratory physiotherapy has the capacity to 
improve the quality of life of patients with COPD”. The general 
objective is "to analyze the main benefits of respiratory 
physiotherapy in patients with COPD". The specific objectives 
are: “to investigate the problems that COPD causes in the 
patient”; “Analyze the methodology that respiratory 
physiotherapy has for patients with COPD”; "Understand the 
effects that respiratory physiotherapy has on the patient". The 
importance of this work for a health professional is the need to 
obtain knowledge regarding respiratory physiotherapy in 
patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease; for 
science, it is relevant for presenting improvements in the 
patient's quality of life; it adds to society because it can always 
obtain knowledge about respiratory physiotherapy. This is a 
qualitative theoretical research lasting two months. Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease is a respiratory problem that 
can be treated and is not communicable. It is a chronic airflow 
obstruction, and this obstruction is often successive and is 
linked to an abnormal inflammation of the lungs due to inhaling 
toxic particles or gases, which can be caused by smoking. 
According to the World Health Organization (WHO) it is 
considered one of the major causes of mortality in the world. 
For this reason, through Physiotherapy it is possible to provide 
independence, quality of life and, mainly, improvement in the 
patient's health. 
 
Keywords: Respiratory Physiotherapy. Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. Quality of Life. Patients. Difficulty. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la fisioterapia respiratoria en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Se investigó el siguiente problema: "¿Son 
beneficiosos los efectos de la fisioterapia respiratoria, capaces 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC?". Se 
consideró la siguiente hipótesis “la fisioterapia respiratoria tiene 
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la capacidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
EPOC”. El objetivo general es "analizar los principales 
beneficios de la fisioterapia respiratoria en pacientes con 
EPOC". Los objetivos específicos son: “investigar los 
problemas que ocasiona la EPOC en el paciente”; “Analizar la 
metodología que tiene la fisioterapia respiratoria para pacientes 
con EPOC”; "Comprender los efectos que tiene la fisioterapia 
respiratoria en el paciente". La importancia de este trabajo para 
un profesional de la salud radica en la necesidad de adquirir 
conocimientos sobre fisioterapia respiratoria en pacientes con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; para la ciencia, es 
relevante para presentar mejoras en la calidad de vida del 
paciente; se suma a la sociedad porque siempre puede obtener 
conocimientos sobre fisioterapia respiratoria. Se trata de una 
investigación teórica cualitativa de dos meses de duración. La 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es un problema 
respiratorio que puede tratarse y no es transmisible. Es una 
obstrucción crónica del flujo de aire, y esta obstrucción a 
menudo es sucesiva y está relacionada con una inflamación 
anormal de los pulmones debido a la inhalación de partículas 
os gases tóxicos, que pueden ser causados por fumar. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera una 
de las principales causas de mortalidad en el mundo. Por ello, 
a través de la Fisioterapia es posible aportar independencia, 
calidad de vida y, principalmente, mejora de la salud del 
paciente. 
 
Palabras clave: Fisioterapia respiratoria. Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Calidad de vida. Pacientes. 
Dificultad. 
 
Introdução 

Atualmente a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) é considerada uma das principais causas de morte no 
mundo. Para que o paciente com DPOC possa diminuir os 
sintomas e prevenir a doença, existem recursos e técnicas que 
podem ser realizadas por meio da fisioterapia respiratória, a 
qual pode auxiliar na melhora da qualidade de vida. Essas 
técnicas podem ajudar a eliminar secreções que impedem a 
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passagem do ar aos pulmões e alguns métodos são capazes 
de fortalecer e restabelecer a qualidade dos tecidos que foram 
alterados e consequentemente ocorrerá o alívio dos quadros 
álgicos. O desenvolvimento da DPOC ocorre de forma lenta e 
progressiva e quando o caso está avançado é possível ser 
irreversível, em que poderá causar danos nos alvéolos e na 
hiperinsuflação dos pulmões, causando dispneia e tosse. Essa 
doença pode ser hereditária ou estar ligada ao tabagismo e a 
poluição ambiental. (TARANTINO, 2008). 

Nos últimos anos a fisioterapia respiratória tornou-se 
essencial no tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC), esta tem por objetivo tratar e prevenir as 
complicações que surgem, melhorando a obstrução brônquica 
e consequentemente dando uma qualidade de vida ao 
paciente. Qualquer paciente é elegível para se beneficiar com 
os programas de reabilitação pulmonar, porém aqueles que 
possuem um grau moderado de incapacidade, se beneficiam 
melhor do programa. (GONZAGA; VELLOSO; ALMEIDA, 
2005). 

A proposta deste capítulo está em responder ao 
seguinte problema: “Os efeitos da fisioterapia respiratória são 
benéficos e capazes de melhorar a qualidade de vida do 
paciente com DPOC?”. De acordo com Galvez et al. (2007), o 
paciente pode sim se beneficiar com o programa de reabilitação 
pulmonar uma vez que todos trabalhem em conjunto. Para que 
tudo ocorra bem é preciso a participação do profissional de 
saúde, do paciente e principalmente do apoio dos familiares.  

Para Silva e Bromerschenkel (2013), as metodologias 
utilizadas na fisioterapia respiratória servem como parâmetro 
de evolução da doença no caso da DPOC. Algumas atividades 
são de extrema importância para a verificação do 
condicionamento cardiopulmonar do paciente, entre elas estão 
os exames ergométricos, a caminhada de seis minutos e o 
teste do degrau. 

A hipótese levanta frente ao problema em questão foi 
“a fisioterapia respiratória tem capacidade de melhorar a 
qualidade de vida de pacientes com DPOC”. A realização da 
reabilitação pulmonar é feita através de exercícios físicos e 
respiratórios, no intuito de aumentar a resistência muscular, a 
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capacidade respiratória e a redução da fadiga muscular. Com 
a reabilitação muscular o paciente poderá obter benefícios 
como redução dos sintomas, ter mais tolerância para as 
atividades diária da vida. Reduzir o número de internações e 
melhorar a qualidade de vida do paciente.   

Com a fisioterapia respiratória o paciente tem alguns 
benefícios como a melhora na condição respiratória e melhoria 
na qualidade de vida por meio dos exercícios adequados, e 
assim é possível promover alívio para o paciente. Também tem 
a capacidade de fortalecer a musculatura auxiliando numa 
respiração adequada. Em alguns casos a fisioterapia 
respiratória trabalha como um meio de prevenção para evitar 
que o quadro se agrave, ou, até mesmo, ocorra um 
atrofiamento muscular. Esta pode impedir que o paciente não 
fique dependente de aparelhos mecânicos e possa retornar as 
atividades diárias. (GOLD, 2017; 2018). 

O objetivo geral deste capítulo é “analisar os principais 
benefícios da fisioterapia respiratória em pacientes com 
DPOC”. A fisioterapia respiratória ao intervir na Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) promove benefícios 
relativos à ventilação pulmonar. Este ajuda a eliminar 
secreções e melhora a perfusão e função pulmonar. 

Alguns estudos mostram que o treinamento da 
musculatura periférica, ajuda no fortalecimento dos membros 
superiores e inferiores e assim será capaz de aumentar a 
capacidade para atividades físicas e redução da dispneia. 
Também pode-se afirmar que, os tratamentos são 
fundamentais para melhoria da capacidade física e para a 
qualidade de vida dos pacientes com DPOC graves ou 
moderados. (GOLD, 2017; 2018). 

Os objetivos específicos deste trabalho são “investigar 
os problemas que a DPOC causa no paciente”; “analisar a 
metodologia que a fisioterapia respiratória dispões ao paciente 
com DPOC”; “compreender os efeitos que a fisioterapia 
respiratória proporciona ao paciente”.  

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica destrói os 
tecidos pulmonares dos pacientes provocando limitações do 
fluxo de ar pelas vias aéreas. Por essa razão ocorre a redução 
respiratória e dificuldade na oxigenação do sangue. Caso o 
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paciente não faça o tratamento corretamente, este poderá 
gerar uma depressão e problemas cardíacos. (TARANTINO, 
2008). 

A fisioterapia respiratória é indicada para a melhoria do 
paciente e pode ser realizado em vários ambientes hospitalares 
e quando necessário no domicílio do paciente. Este tratamento 
é realizado por meio de técnicas manuais e instrumentais com 
o objetivo em remover as secreções das vias aéreas e reduzir 
a obstrução. (TARANTINO, 2008). 

Este capítulo tornou-se importante para profissionais 
de saúde, pela necessidade em obter conhecimentos referente 
à Fisioterapia Respiratória em pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. É necessário saber identificar o 
tratamento e a metodologia adequada a ser realizada em 
pacientes com DPOC, pois somente dessa forma terá 
resultados favoráveis. O profissional da saúde pode auxiliar 
através da fisioterapia respiratória e assim poder detectar o 
quanto é importante para a melhoria do paciente. 

A contribuição deste capítulo para a ciência, é 
relevante por apresentar melhorias na qualidade de vida do 
paciente. Assim com este material, outros possam realizar suas 
pesquisas para seus conhecimentos e aprimoramentos. 

Após a finalização deste capítulo, será possível afirmar 
que este é benéfico para a sociedade, pelo fato de poder obter 
conhecimentos a respeito da fisioterapia respiratória. 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa 
qualitativa teórica, em que foi utilizado pesquisas bibliográficas 
fundamentadas em conhecimentos de autores da área de 
Saúde. 

A metodologia utilizada foi através de artigos científicos 
e/ou livros acadêmicos, bem como em lei. A literatura utilizada 
foi baseada no tema do capítulo e seus objetivos. A busca foi 
realizada através do Google, na qual o foco estava Fisioterapia 
Respiratória em Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC).  

O capítulo foi realizado através de bases citadas, a 
partir dos seguintes descritores: Fisioterapia Respiratória e 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Foram excluídas teses, 
capítulos de livros, dissertações ou trabalhos que não estavam 
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relacionados ao assunto. Este capítulo tem o tempo previsto de 
dois meses de duração para sua finalização. 

Este capitulo foi utilizado a metodologia de pesquisa 
qualitativa, na qual os dados obtidos foram por meio da 
pesquisa bibliográfica, e vivencia entre colegas de trabalho.  

Este trata de uma revisão com caráter exploratório por 
meio de pesquisas bibliográficas, em que o objetivo está em 
destacar a importância da fisioterapia respiratória em pacientes 
com DPOC, no qual os recursos utilizados objetivam a melhoria 
de vida do paciente. Assim, foi realizada pesquisas nas bases 
de dados Scielo, Educare, Revista Saúde Pública, Gold, 
Google Acadêmico, sendo inclusos estudos na revisão entre os 
anos de 2005 a 2019. 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM 
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

Neste capítulo foi realizado uma pesquisa bibliográfica 
em livros teóricos, artigos e revistas a respeito do tema em 
estudo. Esta revisão justificou-se de uma perspectiva teórica 
em autores das áreas, em que pode-se explanar 
conhecimentos de Gold, 2017, 2018; Gonzaga, Velloso, 
Almeida, 2005; Tarantino, 2008; Galvez et al., 2007; Silva, 
Bromerschenckel, 2013; entre outros da área de Saúde. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a Doença Pulmonar Obstrutiva pode ser aguda ou 
crônica. As agudas são quando o paciente passa por 
tratamento, não ocorre evolução da doença e este retorna sua 
funcionalidade integral, sem prejuízos na qualidade de vida. Já 
as obstrutivas crônicas, são aquelas que nos últimos anos 
estão causando o maior índice de mortes, e no decorrer do 
tempo as alterações das vias aéreas aumentam a gravidade, 
em que ocorre uma redução das atividades físicas, interferindo 
na vida diária do paciente e consequentemente aumenta o 
número de internações. (GOLD, 2017; 2018). 

A fisioterapia se tornou um recurso eficaz para 
complementar o tratamento em pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). As técnicas para facilitar 
a respiração e drenar as secreções geralmente são de 
execução fácil. Os exercícios respiratórios ensinam o paciente 
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a relaxar a musculatura, limitando o trabalho respiratório, 
melhorando a ventilação, a concentração de gases na 
circulação sanguínea e a dispneia. (GONZAGA; VELLOSO; 
ALMEIDA, 2005). 

O tratamento através da fisioterapia respiratória78 tem 
sido indispensável e indicado. Porém, para um bom resultado 
é necessário que todos envolvidos estejam dispostos a chegar 
a uma melhoria, para que o tratamento possa passar para um 
nível maior da atividade com o paciente e assim seu tratamento 
ser mais efetivo e dar possibilidades de redução nos efeitos e 
sintomas da doença. 

A reabilitação através da fisioterapia respiratória varia 
de paciente para paciente, vai de acordo com a evolução da 
doença e a resposta do paciente perante o tratamento. Alguns 
exercícios são recomendados como os físicos e os 
treinamentos de endurecimento que consiste na realização de 
exercícios com baixa intensidade e longo tempo, em que 
podem ser realizados na esteira ou na bicicleta, com intervalos 
de treino de força e muscular respiratório. Esse tem por objetivo 
melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, muscular e 
também a flexibilidade; tem também os exercícios respiratórios, 
esses utilizam técnicas que ajudam a melhorar a função 
respiratória, como expirar, respiração profunda e lenta, 
relaxamento, entre outras; e para finalizar tem as técnicas de 
higiene brônquica que tem por objetivo auxiliar a mobilização e 
a eliminação de secreções, buscando melhoria gasosas e 
impedindo as complicações que podem surgir com a doença.  
(GALVEZ et al., 2007). 

A fisioterapia respiratória se tornou essencial para o 
paciente com DPOC, a sua prática ajuda na melhoria da 

 
78 A fisioterapia respiratória é uma especialização que faz uso de 
técnicas de avaliação e tratamento na busca da melhora da 
capacidade pulmonar (respiração) e transporte de oxigênio do 
paciente. Esta não só reabilita como previne várias alterações 
respiratórias, por exemplo: retenção de secreções, obstrução ao fluxo 
aéreo, capacidade pulmonar, na melhora de execução de atividades 
físicas e diárias. Dependendo da instituição de formação do 
fisioterapeuta, esta é uma especialização que pode durar até dois 
anos. 



 

 317 

respiração e na mobilização dos músculos ventilatórios que 
compõem seu sistema respiratório, em que pode ser realizada 
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), envolvendo 
pacientes que estejam entubados, precisando da ajuda de 
aparelhos para respirar. As técnicas utilizadas podem ser 
realizadas em hospitais e no domicílio do paciente, conforme a 
necessidade. Os benefícios encontrados através das técnicas 
são a ampla capacidade pulmonar; o aumento da oxigenação 
do sangue; o combate da dificuldade em respirar; a 
desobstrução das vias aéreas; a facilidade de o oxigênio 
chegar em todo o corpo e a redução do tempo de internação 
hospitalar. 

Ao realizar os procedimentos da fisioterapia 
respiratória, o paciente pode ser prejudicado pelo simples fato 
de o profissional de saúde não possuir um preparo necessário 
para lidar com a situação com o paciente com DPOC. Diante 
disso, é preciso que os profissionais de saúde tenham 
conhecimentos necessário para manusear os equipamentos 
como o BiPAP, que envia um fluxo de ar pressurizado nas vias 
aéreas, exercitando o pulmão com a melhora do ciclo 
respiratório, saber quais as técnicas adequadas a serem 
utilizadas, saber orientar os pacientes e, como consequência, 
contribuir para uma melhora na saúde do paciente e na sua 
qualidade de vida. (GALVEZ et al. 2007). 

Atualmente, a fisioterapia respiratória é a terapia 
disponível para reduzir a mortalidade por DPOC. A reabilitação 
do paciente pulmonar por meio da fisioterapia, houve um 
aceleramento no processo de redução dos sintomas e 
consequentemente uma melhora na qualidade de vida, assim 
dando uma maior independência ao paciente. (SILVA; 
BROMERSCHENCKEL, 2013). 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) faz 
parte do grupo de doença pulmonar que possui impedimento 
de ar nos pulmões e dificuldade na respiração, por isso essa 
doença precisa da ajuda da fisioterapia respiratória para uma 
melhoria do paciente. A utilização da fisioterapia respiratória, 
precisa de um acompanhamento minucioso, pois o paciente 
precisa estar seguro para que não possa piorar o seu quadro 
realizado inadequadamente o tratamento. Lembre-se que 



 

 318 

antes de escolher esta metodologia, é necessário que o 
paciente consulte com um especialista, onde este irá solicitar 
todos exames necessários para um diagnóstico proveitoso e 
consequentemente poder recomendar o tratamento adequado 
para cada caso.  

De acordo com Azeredo (2002), pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica têm uma grande susceptibilidade 
à fadiga muscular, pois a musculatura abdominal se encontra 
debilitada. Sabendo-se que sua expiração é ativa e os 
músculos abdominais participam da mesma, essa musculatura 
foi escolhida para o fortalecimento com o intuito de melhorar a 
força e resistência da parede abdominal. (AZEREDO, 2002).  

Os músculos respiratórios são considerados músculos 
esqueléticos estriados, esses podem enfraquecer se ocorrer a 
má alimentação, fadiga de treinamento ou até mesmo diante 
de algumas patologias em que as funções dos músculos 
podem ser afetadas em decorrência do aumento do trabalho 
respiratório e da redução da capacidade em suportar a carga 
ventilatória aumentada. (AZEREDO, 2002). 

Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
que possuem a função pulmonar alterada, disfunção da 
musculatura esquelética periférica e dispneia, podem acarretar 
intolerância ao exercício, isolamento social, ansiedade, 
depressão dentre outros fatores, pois eles se sentem inúteis e 
sozinhos perante a doença. Por essa razão, é essencial um 
acompanhamento desse paciente, em que a presença dos 
familiares é essencial para uma melhora significativa. 
(AZEREDO, 2002).  

Fernandes (2009) publicou em seu artigo que a 
reabilitação pulmonar age com uma melhora da capacidade 
para o exercício físico, diminuindo a dispneia e melhorando a 
qualidade de vida, a fadiga, e o estado emocional desses 
pacientes, reduzindo os níveis de depressão, ansiedade e 
aumentando a capacidade em controlar a própria doença, de 
forma na qual, seus benefícios superam qualquer outra terapia, 
além de a reabilitação pulmonar aumentar a capacidade 
funcional para o exercício e reduzir o número de 
hospitalizações. Afirmando assim que a atividade física precisa 
ser parte integrante da vida do paciente com DPOC, para que 
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isso ocorra é preciso fazer um plano de exercício ou a inserção 
em um programa de Reabilitação Respiratória, assim será 
possível que o paciente apresente resultados satisfatórios 
dando esperança de uma qualidade de vida. (FERNANDES, 
2009). 

  
Considerações finais 

Após finalizar esta pesquisa podemos afirmar que a 
fisioterapia respiratória pode auxiliar o paciente em seu 
desenvolvimento de atividades diárias e aumentando suas 
capacidades funcionais promovendo sua independência. Cada 
paciente possui uma necessidade que pode ser igual à do outro 
ou diferente, depende do grau em que se encontra a doença, 
por essa razão é preciso que o profissional de saúde saiba qual 
metodologia utilizar para que haja uma recuperação 
satisfatória. 

Diante do objetivo proposto nesse capítulo, foi possível 
analisar a contribuição da fisioterapia respiratória em pacientes 
com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com a 
possibilidade de verificar na pesquisa bibliográfica o quanto à 
fisioterapia respiratória é essencial e pode ajudar o paciente. 

Sua intervenção na Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) promove grande benefício com relação à 
ventilação pulmonar. O tratamento por meio da fisioterapia 
respiratória resulta em melhor higiene brônquica e melhora da 
perfusão e função pulmonar. Ao realizar a intervenção por meio 
da fisioterapia respiratória com desobstrução brônquica, 
relaxamento dos músculos e atividades respiratórias, pode 
ocorrer uma melhora significativa dos valores gasométricos, da 
ausculta pulmonar, dos testes de função pulmonar e da 
percepção subjetiva de dispneia, dessa forma, a utilização da 
fisioterapia respiratória pode ser considerada relevante no 
tratamento do paciente com doença obstrutiva. 

Esse capítulo comprovou que através da fisioterapia 
respiratória, com auxílio do profissional de saúde, familiares e 
do paciente, é possível obter resultados positivos com relação 
a uma melhora significativa, através das atividades adequadas. 

Conclui-se que a fisioterapia respiratória torna-se 
essencial para o paciente ter uma melhor qualidade de vida.  
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Resumo 
A Síndrome de Guillain Barré (SGB) é uma doença de caráter 
autoimune de progressão rápida, marcada pela perda da 
bainha de mielina e dos reflexos tendinosos que causam a 
fraqueza muscular simétrica de membros inferiores podendo 
progredir para a fraqueza dos músculos ocasionando 
insuficiência respiratória, na qual é necessário o uso de suporte 
ventilatório. Por isso, é umas das principais causas de óbito em 
decorrência de falência respiratória. Este capítulo apresenta a 
síndrome como ela acontece, quais são seus tipos, como é sua 
evolução, tratamento e prognóstico. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain Barré. Fraqueza 
muscular. Falência respiratória. Suporte ventilatório. 
Tratamento. 
 
Abstract 
Guillain Barré Syndrome (GBS) is an autoimmune disease of 
rapid progression, marked by the loss of the myelin sheath and 
tendon reflexes leading to symmetrical muscle weakness of the 
lower limbs, which may progress to respiratory muscle 
weakness causing respiratory failure, in which requires 
ventilatory support and is therefore one of the main causes of 
death due to respiratory failure. This chapter presents how the 
syndrome happens, what its types are, how it evolves, its 
treatment and its prognosis. 
 
Keywords: Guillain Barré Syndrome. Muscle weakness. 
Respiratory failure. Ventilatory support. Treatment. 
 
Resumen 
El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una enfermedad 
autoinmune de rápida progresión, caracterizada por la pérdida 
de la vaina de mielina y los reflejos tendinosos que conduce a 
una debilidad muscular simétrica de las extremidades 
inferiores, que puede progresar a debilidad de los músculos 
respiratorios provocando insuficiencia respiratoria, en que 
requiere soporte ventilatorio y por tanto es una de las 
principales causas de muerte por insuficiencia respiratoria. 



 

 324 

Este capítulo presenta cómo ocurre el síndrome, cuáles son 
sus tipos, cómo evoluciona, su tratamiento y su pronóstico. 
 
Palabras clave: Síndrome de Guillain-Barré. Debilidad 
muscular. Insuficiencia respiratoria. Soporte ventilatorio. 
Tratamiento. 
 
Introdução 

A Síndrome de Guillain Barré (SGB) afeta 
principalmente os nervos periféricos e é caracterizada por um 
início agudo ou subagudo com uma progressão rápida, de 
caráter ascendente e simétrico. Essa síndrome é uma 
polineuropatia inflamatória desmielinizante com caráter 
autoimune ocasionada por uma desregulação do sistema 
imune humoral e celular (subdivisões de imunidade adquirida) 
caracterizada por uma cascata inflamatória que resulta na 
formação de anticorpos e células leucocitárias que atacam a 
bainha de mielina dos axônios de gangliosídeos e nodos de 
Ranvier no Sistema Nervoso Periférico (SNC). Sua incidência 
é de um a dois casos em cada 100.000 pessoas, ocorre em 
60% dos casos após algum distúrbio infeccioso, sendo 50% 
destes de etiologia viral. 

Essa síndrome é dividida em quatro subtipos, a 
Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória Aguda 
(PDIA); Neuropatia Axonal Sensitivo Motora Aguda (NASMA); 
Neuropatia Axonal Motora Aguda (NAMA); Síndrome de Miller 
Fisher (SMF). Cada tipo possui uma forma de apresentação 
variável, induzindo na infecção aguda uma desregulação 
humoral e celular.  

Seus principais sintomas envolvem fraqueza muscular, 
podendo atingir a musculatura respiratória e em 25% dos casos 
é necessária a utilização de ventilação mecânica; paralisia; 
parestesia; dor iniciada em membros inferiores atingindo o 
corpo todo; e redução de reflexos. Outras complicações 
ocorrem pela disfunção do sistema autonômico causando 
perda da função urinária, taquicardia, hipertensão, insônia, 
dificuldade de comunicação, deficiência nutricional e trombose 
venosa. 
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Todos os grupos etários podem ser atingidos, de 
crianças até adultos, as pessoas do sexo masculino e com 
idade avançada são as mais afetadas. Além disso, pode ser 
desencadeada mais comumente por meio da infecção com 
Campylobacter Jejuni, frequentemente encontrada em aves 
mal cozidas, complicações da Zika e da Covid 19. 

 
Alterações respiratórias na síndrome de guillain barré 
 Inicialmente, a Síndrome de Guillain Barré foi descrita 
em 1859 por um médico francês conhecido com Jean Landy, 
que relatou cinco casos de pacientes com fraqueza em 
membros inferiores, em circunstâncias pós-infecciosas, que 
evoluíram para paralisia durante três semanas e morreram em 
decorrência de insuficiência respiratória. O caso ficou 
conhecido como Paralisia Ascendente de Landry.  Em 1916, 
George Guillain, Jean Alexandre Barré e André Strohl 
descreveram mais dois casos em soldados franceses com 
sintomas semelhantes com os da paralisia descrita por Landry, 
porém com dissociação albuminocitológica vista no Líquido 
Cefalorraquidiano (LCR), assim passou a ser conhecida como 
Síndrome Guillain-Barré-Strohl ou como atualmente, Síndrome 
de Guillain Barré. 
 A SGB é a causa mais frequente de neuropatia 
paralítica de início agudo e rápida progressão. Apresenta a 
fraqueza simétrica de membros inferiores podendo progredir 
para membros superiores, rosto e causar a doença do nervo 
craniano causando a perda profunda dos reflexos tendíneos. 
Alguns pacientes progridem rapidamente para a insuficiência 
respiratória e necessitam de ventilação mecânica dentro de 
horas ou dias. É uma das causas mais comuns de óbito. 
 A etiologia da síndrome ainda não é conhecida, mas 
acredita-se que seja autoimune e que em cerca de dois terços 
dos pacientes comece de 5 dias até 3 semanas após uma 
infecção banal, cirurgia ou vacinação. Quadros infecciosos são 
o gatilho em mais de 50% dos pacientes; os patógenos mais 
comuns são Campylobacter Jejuni, vírus entéricos, 
Cytomegalovirus, Herpesvírus, Mycoplasma Sp, Aedes 
Aegypti, Mycoplasma pneumoniae, HIV, Helicobacter pylori, 
vírus da varicela-zoster, Haemophilus influenza e Covid 19. 
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Muitos casos surgiram após o programa de vacinação contra a 
gripe suína, em 1976, mas depois a associação mostrou-se 
falsa em virtude da obliquidade de averiguação. 

Esta neuropatia resulta em resposta humoral e celular 
contra epítopos de antígenos expressos por células de 
Schwann, bainha de mielina e axônios, e tem relação com 
mudanças patológicas como a desmielinização segmentar de 
nervos periféricos. A SGB começou após uma resposta 
anormal a um patógeno infeccioso que causa um mecanismo 
de mimetismo molecular entre glicolipídeos e moléculas 
superficiais de agentes infecciosos. 

Essa síndrome é dividida em quatro subtipos com 
apresentações variáveis, induzindo na infecção aguda uma 
desregulação humoral e celular como: Polirradiculoneuropatia 
Desmielinizante Inflamatória Aguda (PDIA); Neuropatia Axonal 
Sensitivo Motora Aguda (NASMA); Neuropatia Axonal Motora 
Aguda (NAMA); Síndrome de Miller Fisher (SMF).  

 
SUBTIPOS 

Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória 
Aguda (PDIA) é a forma mais comum, afeta de 85% até 90% 
dos pacientes com a SGB, há a desmielinização dos nervos 
periféricos mediada por autoanticorpos, células T e macrófagos 
contra a bainha de mielina e as células de Schwann. Nesse 
tipo, as alterações neurológicas podem ser proximais, distais 
ou ambas, gerando comprometimento sensorial, motor ou 
sensório-motor, apresentando ou não o comprometimento 
autonômico, principalmente com alterações cardíacas e de 
pressão arterial, que ao apresentar problemas respiratórios 
causam má evolução, podendo ocasionar óbito. 

Neuropatia Axonal Sensitivo Motora Aguda (NASMA) é 
o tipo mais comum em adultos, apresenta baixa incidência, 
porém é uma grave enfermidade com lenta recuperação. Esse 
tipo apresenta inflamação e desmielinização mínimas, afetando 
nervos e raízes, sensitivos e motores, com degeneração 
axonal.  

A Neuropatia Axonal Motora Aguda (NAMA) acomete 
mais a faixa etária das crianças e apresenta uma rápida 
recuperação, pois afeta apenas a parte motora com lesão 
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axonal, não possui comprometimento da bainha de mielina. 
Alguns pacientes na fase de recuperação apresentam 
hiperreflexia com raro comprometimento autonômico. 

A Síndrome de Miller Fisher (SMF) representa de 5% 
até 10% dos casos de SGB, esse tipo geralmente apresenta 
um bom prognóstico, com recuperação total e espontânea em 
até 3 meses. Os pacientes possuem a diminuição de 
propriocepção, fraqueza de membros moderada e não 
apresentam perda sensitiva. Ocorre por uma desmielinização e 
inflamação do III e VI pares cranianos, gânglios espinhais e 
nervos periféricos. Esse tipo é caracterizado pela tríade 
oftalmoplegia, arreflexia e ataxia. 

 
FATORES DE RISCO 
 Cerca de 60% a 70% dos pacientes com SGB 
apresentam alguma doença aguda antecedente, de 1 a 3 
semanas antes dos primeiros sintomas da síndrome, a infecção 
por Campylobacter Jejuni é a mais frequente seguida pelo 
citomegalovírus, vírus Epstein Barr e outras infecções virais, 
como hepatite por vírus tipo A, B e C, influenza e Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), pelo vírus causado pelo 
mosquito Aedes Aegypti, como Zika e Chikungunya, e Covid 
19. Outros fatores de menor importância são a intervenção 
cirúrgica, a vacinação e a gravidez.  

Esta síndrome pode afetar crianças e adultos, afeta 
todos os grupos etários, mas a população mais afetada é a do 
sexo masculino e com idade avançada. 
 
SINTOMAS 

Seus sintomas mais comuns envolvem a fraqueza 
muscular, que tem início  nos membros inferiores, irradia para 
os membros superiores, face e tronco, podendo atingir 
músculos respiratórios gerando a necessidade de ventilação 
mecânica; paralisia; hipoestesia; formigamento distal; 
arreflexia; distúrbios no sistema nervoso autônomo, podendo 
causar taquicardia, retenção de líquido, hipotensão postural, 
arritmia cardíaca, transpiração, hipertensão, alterações do 
controle vesical e intestinal; alteração na deglutição; insônia; 
dificuldade na comunicação; Imobilismo; Trombose venosa; 
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Deficiência nutricional; Formação de úlceras de pressão devido 
ao imobilismo; alteração dos movimentos dos olhos que pode 
ocorrer em decorrência do acometimento do III, IV e VI nervos 
cranianos; e  ataxia cerebelar. 

Para auxiliar na classificação de gravidade da doença 
é utilizada a escala de Hughes modificada, que possui seis 
graus:  

1° Grau - Sinais e sintomas fracos; 
2° Grau - Capacidade de andar cinco metros sem 

assistência em espaço aberto; 
3° Grau - Capacidade de caminhar cinco metros em 

espaço aberto com a ajuda de uma pessoa que anda 
normalmente ou arrastando os pés; 

4° Grau - Confinado em uma cama ou cadeira sem 
poder andar; 

5° Grau - Necessidade de assistência respiratória;    
6° Grau - Óbito. 

 
DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da SGB é baseado na anamnese e nas 
características clínicas e sintomatológicas do paciente. São 
necessários exames complementares, como testes 
laboratoriais, que são importantes para a diferenciação das 
variantes da síndrome. 

No diagnóstico clínico, os pacientes com SGB devem 
obrigatoriamente apresentar graus inequívocos de fraqueza em 
um ou mais segmentos apendiculares de forma simétrica que 
incluam a musculatura craniana. Devem apresentar reflexos 
miotáticos distais diminuídos.  O desenvolvimento dos sinais e 
sintomas não pode ultrapassar 8 semanas, pois a recuperação 
ocorre duas semanas após a fase de platô.  

São efetuados dois tipos de exames no diagnóstico 
laboratorial: a análise do líquido cefalorraquidiano e o 
diagnóstico eletrofisiológico. Na análise do líquido 
cefalorraquidiano, na primeira semana, a proteinorraquia pode 
ser normal em até um terço dos pacientes e após a segunda 
semana a elevação da proteinorraquia acompanhada por 
poucas células mononucleares é encontrada em até 80% dos 
pacientes. Caso o número de linfócitos exceda 10 células/mm³ 
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é necessário suspeitar de outras causas de polineuropatia, 
como sarcoidose, infecção por HIV ou doença de Lyme. 

O diagnóstico eletrofisiológico é essencial para a 
confirmação da SGB e para a exclusão de outras patologias. 
Permite que avalie as respostas sensitivas e motoras com alta 
sensibilidade e especificidade, verificando a presença de 
bloqueios parciais e a diminuição da velocidade de condução 
nervosa, latências distais prolongadas e dispersão temporal 
anormal. Todos esses parâmetros são simétricos e multifocais. 
O ideal é verificar as alterações eletrofisiológicas do paciente 
após a primeira semana de sintomas, pois estão mais 
evidentes e assim é possível obter um diagnóstico melhor. 
Aproximadamente de 40% a 60% dos pacientes apresentam 
anormalidades na neurocondução sensitiva, tanto na 
velocidade quanto na amplitude de vários potenciais. É 
importante notar que a ausência de achados do exame 
eletrofisiológico durante esse período não descarta a hipótese 
de SGB. No entanto, o exame eletrofisiológico é necessário 
para descartar outras doenças neuromusculares que causam 
paraparesia flácida aguda.  

 
CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO 

São critérios essenciais para o diagnóstico da SGB a 
fraqueza progressiva, em graus variáveis, de mais de um 
músculo craniano ou de membros podendo causar paresia 
leve, plegia e hiporreflexia ou arreflexia distal com graus 
variáveis de hiporreflexia proximal. 

Apresenta pelo menos três critérios sugestivos: dor, 
progressão dos sintomas por quatro semanas, sinais sensitivos 
de leves a moderados, sem febre desde o início do quadro 
clínico, disfunção autonômica, confirmação de simetria relativa 
de paresia nos membros e nervos cranianos afetados, 
principalmente se houver fraqueza dos músculos faciais 
bilateralmente. 

Não se deve apresentar mais de um critério que possa 
reduzir a possibilidade da SGB, sendo eles a fraqueza 
assimétrica, sem a resolução de sintomas intestinais ou/e 
urinários, aparição de células polimorfonucleares no LCR, 
distúrbio intestinal e de urinário no início do quadro clínico, 
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aparição de mais de 50 células/mm³ no exame do líquido 
cefalorraquidiano. Se caso houver um achado que possa 
reduzir a possibilidade da SGB, o LCR e o estudo 
neurofisiológico devem ser compatíveis com a SGB. 

Nos critérios que excluem a possibilidade não é 
possível encontrar: presença recente de difteria; diagnóstico de 
poliomielite, paralisia conversiva, neuropatia tóxica, botulismo, 
miastenia gravis; achados sugestivos de metabolismo anormal 
da porfirina; história pregressa de exposição a hex carbono; 
ausência de sinais motores; suspeita de intoxicação por 
chumbo ou outros materiais pesados. 
 
EVOLUÇÃO DA DOENÇA 
 A doença evolui baseando-se nas seguintes fases:  

Fase 1: nas primeiras 24 horas após o diagnóstico. 
Evolução gradual da fraqueza ao longo de vários dias, ou súbita 
(menos frequentemente) e com agravamento progressivo em 
poucas horas, por vezes com necessidade de VM. 

Fase 2: progressão da doença (até quatro semanas 
após o início dos sintomas). 

Fase 3: Plateau que pode durar entre 2 dias e 6 meses 
(com uma duração média de 7 dias). 

Fase 4: recuperação inicial. 
Fase 5: reabilitação (semanas ou meses, podendo 

nunca alcançar a reabilitação completa). 
 

GUILLAIN BARRÉ E A FALÊNCIA RESPIRATÓRIA 
A neuropatia periférica é a que mais causa 

insuficiência respiratória, mas no início a função respiratória 
pode estar comprometida mesmo sem apresentar sinais 
clínicos de insuficiência ventilatória e com a saturometria 
normal. Os mecanismos que contribuirão para esse 
aparecimento são as alterações na proteção das vias aéreas, 
o manejo inadequado das secreções e a hipoventilação 
decorrente da fraqueza muscular por denervação. 

  Em média, 30% dos pacientes que possuem a 
síndrome evoluem para a falência respiratória, necessitando de 
assistência ventilatória. Esses pacientes são os que mais 
sofrem manifestações do sistema nervoso autônomo, entre 
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elas a hipertensão arterial sistêmica e as disfunções 
esfincterianas. 

As indicações de intubação são baseadas nos critérios 
das Provas Funcionais Respiratória (PFR) a Capacidade Vital 
(CV) < 20 ml/Kg; Pressão inspiratória máxima (PIMax) ≤ 30cm 
H2O e Volume Corrente (VC) < 5ml/kg. Na gasometria arterial 
é preciso mostrar hipoxemia e/ou hipercapnia, a capacidade 
vital deve ser inferior a 10 ml/kg e apresentar paralisia bulbar 
ou disfagia com perigo de aspiração. Quando não é possível 
realizar a PFR, como ocorre nos casos em que o paciente tem 
menos de seis anos, os sinais clínicos observados são a fadiga 
respiratória, com o aumento progressivo da frequência 
respiratória, que ocasiona o aumento do uso da musculatura 
respiratória acessória; sudorese, com a pressão pulso 
aumentada, e o aumento das necessidades de oxigênio. A 
gasometria estará com a PaCO2 ≥ 50 mmHg e diferença 
alvéolo-arterial de O2 (N: 5-10 mmHg). 

Quando a falência respiratória é decorrente de uma 
doença neuromuscular ela é muito perigosa, pois se instala de 
forma traiçoeira e silenciosa sem apresentar sinais clínicos 
característicos, a capacidade vital do paciente tende a cair para 
um nível muito abaixo antes mesmo que a hipoxemia apareça. 
A hipercapnia é uma característica que aparecerá mais tarde.  

Com o avanço dos estudos sobre as terapias 
intensivas e o suporte ventilatório rápido e necessário 
diminuem as complicações secundárias causadas pela falência 
respiratória e o prognóstico melhora. Caso ocorra uma 
intubação atrasada poderá causar quadros de atelectasias e 
broncoaspiração, aumentando o tempo de ventilação mecânica 
e consequentemente os riscos de complicações secundárias 
como pneumonias, arritmias, hipertensão, infecção urinária, 
sepse, estenose traqueal, pneumotórax e atelectasia. No caso 
de pneumonia, o barotrauma e as lesões traqueais constituem 
a maioria das complicações apresentadas e relacionadas ao 
período prolongado de ventilação mecânica. 

Entre as causas de morte relacionadas com a 
síndrome estão inclusas a insuficiência respiratória, a 
pneumonia nosocomial, a aspiração brônquica, a parada 
cardíaca inexplicada e o tromboembolismo pulmonar. 
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GUILLAIN BARRÉ E O AEDES AEGYPTI. 
O mosquito Aedes aegypti transmite um arbovírus com 

sua picada e tem incidência em todos os continentes, 
principalmente nos países com clima tropical e subtropical. 
Este mosquito é o principal vetor do Zika Vírus, da Chikungunya 
e da dengue. 

 
ZIKA VÍRUS 

O vírus foi descoberto há setenta anos, na Uganda, e 
a primeira infecção em humanos foi relatada em 1952, na 
Nigéria. 

Uma análise de amostras sanguíneas, durante o surto 
do Zika vírus ocasionado pelo mosquito Aedes Aegypt na 
Polinésia Francesa entre 2013 e 2014, fortaleceu a correlação 
com a SGB e sugeriu que a incidência da síndrome é de 24 
para 100.000 pacientes com Zika. Na ciência, os primeiros 
casos de SGB associados a infecções por Zika foram 
registrados na Polinésia Francesa em 2013, em Porto Rico no 
ano de 2016 e foram confirmados por exames laboratoriais. A 
infecção anterior pelo vírus Zika, cujo sintoma mais relatado 
pelos pacientes foi erupção cutânea, a média de tempo entre a 
infecção e os sintomas neurológicos nos dois locais citados foi 
4 a 10 dias e de 0 a 17 dias, respectivamente. 

Durante a infecção do Zika Vírus perceberam que 
havia complicações neurológicas como meningoencefalites, 
encefalites, parestesias, mielites, paralisia facial e até 
Encefalomielite Disseminada Aguda, incluindo a Síndrome de 
Guillain Barré devido aos sintomas que apareceram durante a 
infecção do Zika como a fraqueza nos membros, na face e a 
dificuldade na deglutição. 

 
DENGUE 

Por ser um dos arbovírus mais comuns no mundo, a 
dengue foi identificada pela primeira vez em 1950 na Tailândia 
e nas Filipinas. Foram registrados mais de 1,35 milhões de 
casos no período de janeiro até agosto de 2015 no Brasil.  De 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 
20 mil pessoas morrem anualmente por contrair dengue. 
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Os principais sintomas da dengue são fortes dores de 
cabeça, dor atrás dos olhos, manchas, coceira na pele, febre 
alta, dor no corpo e articulações, fraqueza e cansaço, perda de 
paladar e apetite, náusea, vômitos e tontura. Geralmente as 
pessoas são diagnosticadas com base clínica no paciente com 
auxílio de exames específicos para o vírus e exames de sangue 
que auxiliam a mensurar a gravidade da doença. O diagnóstico 
da dengue hemorrágica é realizado a partir da contagem de 
plaquetas e de glóbulos vermelhos.  

No primeiro relato de pacientes que apresentavam a 
dengue associada com a SGB havia sintomas de paralisia 
motora ascendente súbita, distúrbios sensitivos e dissociação 
citológica no líquor. Na epidemia que ocorreu em 2002, no Rio 
de Janeiro, foi realizado um estudo que apresentou 15 
amostras de pacientes com diagnóstico de SGB e 7 deles 
apresentaram IgM positivo para dengue. 

 
CHIKUNGUNYA 

A Chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti e o Aedes albopictus. Foi relatada pela primeira vez em 
1950 na Tanzânia. No Brasil, o primeiro caso registrado foi em 
setembro de 2014. 

Seus principais sintomas são a febre alta de início 
rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, dedos, 
tornozelos e pulsos, cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, 
náusea, vômitos e conjuntivite. É diagnosticada por sorologia, 
pesquisa de anticorpos do tipo IgG ou IgM e RT-PCR. Em 2006, 
na ilha de Réunion em Madagascar, foram relatados dois casos 
que apresentaram sintomas de fraqueza motora e 
formigamento em todos os membros, após uma semana da 
confirmação da Chikungunya. Uma ocorrência comum é o 
tropismo para o tecido cerebral na infecção por Chikungunya. 
 
GUILLAIN BARRÉ E SARS-COV-2 (COVID 19) 

Sars-Cov-2 é o vírus que causa a Covid 19, uma 
doença que primeiramente foi identificada em Wuhan, na 
China. Ela tem como principais sintomas a febre, a tosse seca 
e o cansaço, pode também causar uma doença respiratória 
potencialmente grave em alguns indivíduos conforme sua 
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atuação avance. Um estudo Italiano de cinco casos de SGB 
associada com Sars-Cov-2 concluiu que a associação dos dois 
é rara e pode aparecer depois de um período de cinco a dez 
dias após o início dos sintomas da Covid 19, que incluíam 
formigamento e parestesia em quatro pacientes e paralisia 
facial seguida de ataxia e parestesia em um paciente com 
tetraplegia evoluindo de 36 horas a 4 dias em quatro pacientes. 
A análise do líquido cefalorraquidiano apareceu com contagem 
normal dos leucócitos em todos os exames dos pacientes e a 
proteína apareceu elevada nos exames de três. O estudo 
eletrofisiológico foi consistente na variação axonal da SGB nos 
exames de três pacientes e no processo de desmielinização de 
dois pacientes. Todos os pacientes foram tratados com 
imunoglobulina intravenosa. Após quatro semanas de 
tratamento dois pacientes continuaram na UTI com ventilador 
mecânico e os outros dois receberam alta, mas permaneceram 
apresentando fraqueza muscular. Ainda existem poucos 
estudos sobre essa associação. 

 
TRATAMENTO 

O tratamento é voltado para medidas de suporte 
médico, imunomodulação, plasmaferese ou imunoglobulina 
intravenosa. Como 30% dos pacientes desenvolvem 
complicações respiratórias, o suporte ventilatório é 
indispensável. Para evitar complicações é preciso haver 
acompanhamento nutricional e fisioterápico.    

Como a síndrome de SGB afeta a parte motora e a 
respiratória, a fisioterapia durante o tratamento é 
imprescindível. 

A fisioterapia atuará na recuperação, diminuindo as 
complicações decorrentes dos déficits neurológicos, 
melhorando funções e auxiliando na redução da limitação 
funcional e/ou incapacidade.  

Na parte motora, para reestabelecer precocemente a 
força muscular, minimizando a incapacidade, a fisioterapia 
trabalhará com exercícios de forma passiva, ativa-assistida e 
ativas, sempre observando e respeitando o limite de dor do 
paciente. Conforme o paciente evolui, o tratamento passa a 
priorizar o fortalecimento muscular para melhorar as 
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transferências e o equilíbrio. Após o ganho de força muscular 
serão inclusos exercícios resistidos no tratamento, e caso a 
marcha tenha sido afetada durante o período de paresia será 
necessária a inclusão de um treino de marcha.  

A fisioterapia é essencial na parte respiratória, pois os 
fisioterapeutas serão eficazes na assistência ventilatória e 
especialmente para os pacientes portadores de complicações 
em função da permanência prolongada no leito, por isso é 
importante lembrar que a mudança de decúbito e exercícios 
metabólicos durante esse período é muito importante para 
evitar encurtamentos de tendões, contraturas articulares, 
úlceras de decúbito, trombose venosa profunda e 
tromboembolismo pulmonar. Além da assistência ao suporte 
ventilatório, o fisioterapeuta realizará manobras de higiene 
brônquica para evitar complicações como atelectasias, 
drenagem postural para mobilização de secreções, técnicas de 
reexpansão pulmonar, aspiração de vias aéreas, treinamento 
muscular e desmame de ventilação mecânica. 

Um tratamento utilizado na SGB é a Plasmaferese, um 
mecanismo com redução de anticorpos circulantes usado para 
a recuperação da força muscular e a diminuição da 
necessidade de ventilação. Deve ser utilizada o mais 
precocemente possível, preferencialmente na primeira 
semana, mas também gera bons resultados se utilizada 
durante o primeiro mês. Utilizam esse tipo de tratamento 
quando o paciente é incapaz de caminhar sem ajuda; quando 
a doença progride rapidamente; quando há um agravamento 
da função respiratória; quando há a necessidade de ventilação 
mecânica; quando há paralisia bulbar significativa; ou quando 
a capacidade funcional ≥ 2. Porém, existem desvantagens 
como a exigência da técnica (tanto humana quanto material), 
visto que há pouca experiência e pode causar efeitos colaterais 
como hipotensão, hipocalcemia, arritmias e parada cardíaca. 
 
PROGNÓSTICO 
 Cerca de 85% dos pacientes alcançam a recuperação 
funcional total em até um ano e meio, 15% podem ter sequelas 
neurológicas permanentes, como fraqueza muscular, 
arreflexia, hipoestesia/disestesia e ataxia sensitiva. O 
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percentual de mortalidade é de menos de 5% e é decorrente 
de complicações como pneumonia, Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo (SDRA), sépsis e disautonomia. 
 A qualidade de vida dos pacientes observados com 
SGB aumenta com o tempo devido ao tratamento necessário e 
multidisciplinar que inclui a parte medicamentosa, o suporte 
nutricional e a fisioterapia. Com isso, os sintomas da doença 
diminuem e aos poucos a independência funcional é 
reestabelecida gradativamente. 

Entre os fatores que causam mau prognóstico, quando 
a capacidade está baixa, estão a evolução rápida da doença, a 
infecção precedente por Campylobacter jejuni e a evidência de 
perda axonal nos estudos eletrofisiológicos. 

 
Considerações finais 
 Com este capítulo é possível observar as formas de 
manifestação da Síndrome de Guillain Barré, com quais 
doenças ela está associada, o que ocorre em cada 
complicação e sua evolução. Há o relato dos principais 
tratamentos e diagnósticos. Tendo em vista que as 
complicações respiratórias ainda necessitam de mais estudos, 
sua associação com a Covid 19 ainda é muito recente e suas 
complicações mudam constantemente.  
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Resumo 
Neste capítulo serão abordados o histórico da Síndrome de 
Rett, assim como o diagnóstico, estágios da doença, distúrbios 
respiratórios e motores, além do tratamento medicamentoso e 
fisioterapêutico. Para isso, foi realizada a busca de artigos nas 
bases de literatura como PubMed e Scielo além de publicações 
acadêmicas e literárias.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Rett. Fisioterapia.  Tratamento. 
Qualidade de Vida. 
 
Abstract 
In this chapter, the history of Rett Syndrome will be addressed, 
as well as its diagnosis, stages of the disease, respiratory and 
motor disorders, in addition to drug and physiotherapeutic 
treatment. For this, it was used to search for articles in the 
literature bases such as PubMed, Scielo, as well as academic 
and literary publications. 
 
Keywords: Rett Syndrome. Physical Therapy.  Treatment. 
Quality of Life. 
 
Resumen 
En este capítulo se abordará la historia del Síndrome de Rett, 
así como su diagnóstico, estadios de la enfermedad, trastornos 
respiratorios y motores, además del tratamiento farmacológico 
y fisioterapéutico. Para ello, se utilizó la búsqueda de artículos 
en las bases de la literatura como PubMed, Scielo, así como 
publicaciones académicas y literarias. 
 
Palabras clave: Síndrome de Rett. Fisioterapia.  Tratamiento. 
Calidad de Vida. 
 
Introdução 

A Síndrome de Rett é uma doença de cunho 
progressivo do neurodesenvolvimento, caracterizada pelo 
desenvolvimento normal até os 6 meses de idade. Após esse 
período o portador começa a sofrer uma desaceleração do 
desenvolvimento cerebral e cranial, acompanhada de 
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deficiência intelectual e cognitiva com a perda de habilidades 
motoras. A síndrome é causada por uma mutação genética no 
cromossomo X, por esse motivo a incidência é maior no sexo 
feminino e no sexo masculino apresenta caráter letal. 

Pelos critérios da CID-10, a Síndrome de Rett está 
inclusa no F84 e é classificada nos Transtornos Globais do 
Desenvolvimento, grupo caracterizado por alterações 
qualitativas das interações sociais e de comunicação. 

Suas principais características são os movimentos 
estereotipados das mãos, a perda da fala e das habilidades 
manuais, distúrbios respiratórios, perda da habilidade de andar, 
escoliose, ansiedade e irritabilidade. 

A Síndrome de Rett não possui tratamento 
medicamentoso específico e por ser uma doença progressiva, 
o atendimento fisioterapêutico é de grande valia aos 
portadores. Neste capítulo foram abordados alguns recursos 
fisioterapêuticos como a cinesioterapia, hidroterapia, 
equoterapia e fisioterapia respiratória, pois na literatura 
apresentaram bons resultados. 

 
Uma abordagem fisioterapêutica nos distúrbios 
respiratórios e motores da síndrome de RETT 
 
HISTÓRIA DA DOENÇA 

A Síndrome de Rett foi inicialmente descrita pelo 
pediatra e neurologista austríaco Andreas Rett, em 1966. Ele 
observou em seu consultório duas pacientes do sexo feminino 
que apresentavam estereotipias manuais idênticas e histórico 
clínico semelhante. A partir desse achado, passou a investigar 
e pesquisar profundamente a origem daquela característica. No 
Brasil, os primeiros casos foram relatados em 1986. 

Os estudos iniciais do Dr. Rett descreviam uma série 
de 31 pacientes do sexo feminino que apresentavam regressão 
mental, neurologia anormal, movimentos de torção das mãos 
estereotipados e sintomatologia comportamental peculiar.  

Contudo, os conhecimentos acerca dessa doença não 
foram muito difundidos fora da Alemanha e Áustria. Só após a 
publicação dos trabalhos de Hagberg et al. em 1983 a síndrome 
passou a ser reconhecida internacionalmente.  
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Inicialmente a conceituação da síndrome ocorria com 
base em achados clínicos. Mas, hoje há um conhecimento mais 
aprofundado da doença, que é um distúrbio progressivo do 
neurodesenvolvimento, geralmente causada por uma mutação 
genética. É caracterizada por um desenvolvimento normal até 
os seis meses de idade e entre seis e dezoito meses causa 
uma desaceleração do desenvolvimento cerebral e craniano, 
apresentam deficiência intelectual e cognitiva, perda do uso 
intencional das mãos, da fala adquirida e das habilidades 
motoras. 

Atualmente a prevalência da Síndrome de Rett é entre 
1:10.000 e 1:15.000 meninas, sem distinção de raça ou etnia. 
Os estudos também evidenciam que o distúrbio ocorre 
espontaneamente, ou seja, as chances de ser uma doença 
hereditária é mínima. Comumente, a Síndrome de Rett inicia 
suas manifestações clínicas por volta dos 2 aos 4 anos de 
idade e a sobrevida das portadoras da síndrome é em média 
entre 50 e 60 anos com deficiências graves. 

De acordo com a literatura, cerca de 95–97% dos 
indivíduos acometidos pela síndrome apresentam mutação no 
gene MECP2. Ele é o responsável por codificar uma proteína 
de mesmo nome que está presente em grandes quantidades 
nos neurônios e faz parte de um grupo de proteínas 
silenciadoras, pois bloqueiam a função de determinados genes.  

Com o gene mutado, ocorre a produção de proteínas 
defeituosas, que não vão exercer sua função de silenciar 
especificamente o gene que produz a proteína BDNF que é 
encarregada do ajuste fino na formação de novas sinapses. 
Com isso, a mutação do gene será percebida em larga escala 
pela falta da manutenção da maturação neural, da atividade e 
da plasticidade neuronal.  

Esse gene é encontrado no cromossomo X, ligado ao 
sexo. Como as meninas têm dois cromossomos X, nesse caso, 
um é mutado e o outro é normal. Portanto, elas apresentam 
maior chance de sobrevivência, pois há um equilíbrio entre as 
células e há a inativação randômica de um dos dois, então 
apenas uma porção de células usa o gene defeituoso. No caso 
dos meninos, por terem apenas um cromossomo X quando o 
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recebem mutado não têm uma alternativa, pois todas as células 
usam o cromossomo defeituoso. 

Antes, imaginava-se que a Síndrome de Rett não 
afetava os meninos, depois passaram a crer que os meninos 
na verdade não conseguiam se desenvolver e morriam ainda 
no útero. Mas, os meninos podem ser afetados por essa 
mutação genética sem apresentar o fenótipo clássico da 
síndrome. Na verdade, eles cursam com o desenvolvimento de 
encefalopatia pós-natal precoce grave, com distúrbios 
respiratórios graves e morte precoce. 

Como dito anteriormente, nos primeiros achados da 
síndrome o diagnóstico ocorria por meio de características 
específicas. Com o aumento das discussões e pesquisas foram 
necessárias modificações na compreensão das características 
da doença. Dessa forma, foram mantidos os aspectos 
aceitáveis para o diagnóstico da forma típica da doença e 
acrescentaram outros para a forma atípica, reservado para os 
indivíduos que possuem características da síndrome, porém 
não todas.  

O Consórcio RettSearch, composto por pesquisadores 
especialistas em Síndrome de Rett, de treze países diferentes, 
inovou os critérios para o diagnóstico da doença dividindo a 
síndrome em típica e atípica, classificou os sinais e os sintomas 
característicos de cada tipo. Definiu os critérios principais de 
exclusão e de suporte para os diferentes modelos da doença. 

Como critérios principais foram definidos a perda 
parcial ou completa das habilidades manuais adquiridas, a 
perda parcial ou total da linguagem falada adquirida, 
anormalidades da marcha: prejudicada (dispráxica) ou a 
ausência da habilidade e os movimentos estereotipados das 
mãos, como torcer e apertar as mãos, bater palmas e bater, 
movimentos da boca, faciais, e os automatismos de lavar e 
esfregar. 

Já os critérios de exclusão para o modelo típico da 
doença são a presença de lesão cerebral secundária após 
trauma (perinatal ou pós-natal), doença neurometabólica ou 
infecção grave que causa problemas neurológicos. Além de 
desenvolvimento psicomotor totalmente anormal nos primeiros 
6 meses de vida. 
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Como critérios de suporte para a forma atípica da 
síndrome ficaram definidos distúrbios respiratórios quando 
acordado; bruxismo quando acordado; padrão de sono 
prejudicado; tônus muscular anormal; perturbações 
vasomotoras periféricas; escoliose e cifose; retardo de 
crescimento;  mãos e pés pequenos e frios; crises 
inapropriadas de riso e gritos; diminuição da resposta diante de 
dor; e comunicação visual intensa. 

Os critérios para o diagnóstico da síndrome exigem um 
período de regressão seguido de recuperação ou estabilização, 
além de todos os critérios principais e todos os de exclusão. 
Nessa classificação, os critérios de suporte não são 
necessários embora estejam presentes na maioria dos casos 
da síndrome típica. 

Para o diagnóstico de Rett atípico, assim como na 
forma típica da doença, é necessário um período de regressão 
seguido de recuperação ou estabilização e difere se há a 
necessidade de ter pelo menos 2 dos 4 critérios principais, e 5 
de 11 critérios de suporte. 

Para a melhor identificação e compreensão da doença, 
ela é dividida em 4 estágios que explanam as manifestações 
clínicas de acordo com o quadro abaixo: 

  

Estágio I: 
Estagnação 
precoce do 

desenvolvimen
to psicomotor. 

Pacientes apresentam um 
desenvolvimento aparentemente normal 
até os seis meses de idade. Após esse 
período passam por uma estagnação do 
desenvolvimento, param de adquirir 
habilidades motoras, não atingem mais 
os marcos mentais, cognitivos e motores 
da idade e apresentam diminuição do 
crescimento encefálico. Essa fase pode 
durar semanas e se prolongar até um 
ano, com base na literatura. 

Estágio II: 
Involução 
precoce. 

Nessa fase a microcefalia pode ser 
percebida facilmente. Aparece 
acompanhada da perda das habilidades 
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motoras e de linguagem já adquiridas e a 
demenciação grave. Presença de 
características semelhantes ao autismo. 
Podem ocorrer crises epilépticas e 
irregularidades respiratórias, como 
episódios de apneia e hiperventilação. 
Essa fase ocorre entre 1 e 4 anos de 
idade. 

Estágio III: 
Pseudo-

estacionário. 

Nessa fase a regressão 
neuropsicomotora acontece de forma 
mais lenta, dando uma ideia de melhora 
da condição. Além disso apresentam 
diminuição das características autistas, 
leve recuperação dos interesses 
cognitivos. Apresentam apraxia e ataxia 
de marcha e tronco, retardo mental grave 
ou demência, espasticidade. Também 
ocorrem crises epilépticas e os distúrbios 
respiratórios persistem nessa fase. 
Apresentam perda de peso, escoliose e 
bruxismo. Essa fase pode começar dos 2 
aos 10 anos de idade e pode se estender 
por anos. Geralmente as pacientes 
passam a maior parte da vida nesse 
estágio. 

Estágio IV: 
Deterioração 
motora tardia. 

Essa fase tem início após a perda da 
marcha ou a progressiva redução da 
mobilidade. Essa fase apresenta perdas 
mais lentas que os outros estágios, por 
isso pode durar décadas. As pacientes 
apresentam restrição ao leito ou cadeira 
de rodas, parapesia ou tetraparesia, 
síndromes de múltiplas deficiências 
graves, distúrbios tróficos ou 
vasomotores nos pés. Pode haver uma 
melhora do contato emocional, do olhar 
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fixo e intenso, dos movimentos 
repetitivos das mãos e das crises 
epilépticas. Essa fase pode ter início aos 
10 anos de idade e permanecer por 
várias décadas.  

 
DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS E MOTORES. 

Os pacientes com Síndrome de Rett apresentam 
distúrbios respiratórios que são mais evidentes durante a 
vigília, mas também podem apresentar irregularidades 
respiratórias durante o sono.  

Os distúrbios mais frequentemente observados nesses 
pacientes são as apneias, breath holding, hiperventilação e 
interrupções da respiração terminadas por manobras de 
Valsalva. Também podem influenciar em alterações das 
funções cardíacas.  

As apneias são caracterizadas pela interrupção do 
fluxo de ar para os pulmões. Podendo ocorrer durante a vigília 
ou durante o sono. Dentre as apneias que ocorrem no sono 
temos a ocorrência de duas formas, a obstrutiva e a central, a 
última é a mais frequente em pacientes com RTT.  

A apneia central do sono é caracterizada pela 
interrupção do fluxo aéreo por um período igual ou maior que 
10 segundos sem que haja esforço respiratório. É uma 
característica fundamental para diferenciá-la da apneia 
obstrutiva, pois nesta há a oclusão das vias aéreas e um 
subsequente esforço para vencer esse fechamento.  

Apresentam sintomas como vários despertares durante 
a noite que podem ser acompanhados de engasgos ou 
diminuição do tempo respiratório, depressão, insônia. 
Pacientes tendem a apresentar massa corpórea adequada 
para a estatura e pode ser indicado o uso de CPAP como forma 
de tratamento para os casos mais graves. 

O breath holding pode ser entendido como a retenção 
da respiração, não tem uma etiopatogenia estabelecida e 
acredita-se que seja multifatorial. Algumas crianças têm a 
capacidade de prender a respiração até atingir uma hipóxia 
cerebral. Esta capacidade pode representar um alto nível de 
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controle cortical sobre os músculos respiratórios. Pode haver a 
influência de uma desregulação do sistema nervoso autônomo.  

Os episódios de prender a respiração podem ser 
cianóticos ou pálidos. As crises cianóticas geralmente ocorrem 
em momentos de frustração e raiva para responder 
repreensões e não costumam durar mais que alguns segundos. 
A literatura diz que podem durar entre 5 e 60 segundos, 
podendo cursar com perda transitória da consciência. Após a 
cianose, há uma inspiração profunda para a resolução do caso.  

As crises pálidas são frequentemente relacionadas 
com dor ou medo. Apresentam um choro silencioso, 
acompanhado de apneias mais breves que consistem em um 
único suspiro profundo antes de perder a consciência e a 
postura. A duração da crise é parecida com a da crise cianótica. 

A hiperventilação é definida como uma condição em 
que a ventilação pulmonar é maior que a eliminação de CO2, 
pode ser devido ao aumento da frequência respiratória ou ao 
aumento da intensidade da respiração. Com isso, temos a 
chamada hipocapnia, que é a redução de dióxido de carbono 
no sangue, aumentando o ph do sangue e ocasionando uma 
alcalose respiratória. Seus sintomas incluem tontura, 
formigamento de mãos e pés, desmaios, fraqueza e cefaleia. 

A manobra de Valsalva é caracterizada pela expiração 
forçada com as narinas fechadas que causa um aumento das 
pressões intratorácica e intra-abdominal que impedem o 
retorno venoso e diminuem o débito cardíaco e a pressão 
arterial sistêmica. 

Essa manobra pode ser dividida em 4 fases. Na 1ª 
fase: ocorre aumento da pressão intratorácica gerando uma 
compressão da aorta, seguida do esvaziamento das câmaras 
cardíacas, resultando no aumento brusco da pressão arterial 
que causa uma bradicardia reflexa. Na 2ª fase: com a 
diminuição do retorno venoso, o débito cardíaco e a pressão 
arterial também diminuem. Com a ação dos barorreceptores 
ocorre a elevação da frequência cardíaca e a vasoconstrição 
periférica. Na 3ª fase: ocorre o fim do esforço respiratório, a 
pressão arterial continua diminuída, em contrapartida a 
taquicardia pode ser mantida ou intensificada. Na 4ª fase: 
ocorre o overshoot de pressão em decorrência da queda 
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brusca de pressão intratorácica que faz com que o sangue 
captado na periferia volte ao ponto central, causando o 
aumento do retorno venoso e do débito cardíaco. Esse volume 
sanguíneo ejetado na rede vascular, que já estava constrita, o 
aumento do tônus vagal e a inibição dos eferentes simpáticos 
causarão a bradicardia e a vasodilatação arteriolar, assim a 
frequência cardíaca alcança valores menores que as condições 
normais. 

A anormalidade respiratória mais comum na Rett é a 
suspensão respiratória que ocasiona alterações no sistema 
cardiovascular. Cada pausa respiratória reduz a frequência 
cardíaca de forma sutil e instantânea, seguida pelo aumento 
exagerado da mesma. Uma hipótese considerada é que a 
recorrência de pausas respiratórias e um excesso de resposta 
na frequência cardíaca propiciem uma exposição alternada de 
estresse oxidativo e hipóxico, gerando um desequilíbrio na 
homeostase cardiorrespiratória a longo prazo.  

Há a crença de que o aprisionamento recorrente da 
respiração gere a síndrome do QT prolongado. O intervalo QT 
representa o período de despolarização e repolarização dos 
ventrículos. Quando ele está prolongado significa que o 
coração está demorando mais tempo para recarregar entre as 
batidas. E isso é significativo, pois tem associação com mortes 
súbitas de crianças.  

Essas alterações cardiorrespiratórias não acontecem 
por um só mecanismo e há uma alta complexidade envolvendo 
o fenótipo respiratório de Rett. Essa complexidade pode refletir 
a variedade de alterações neuroquímicas causadas pela 
disfunção da MeCP2, uma vez que os neurotransmissores e 
sistemas neuromoduladores, como o BDNF, o GABA e as 
aminas biogênicas, norepinefrina e serotonina são 
mecanismos fundamentais para a maturação e a regulação da 
função respiratória.   

A proteína BDNF, como já citado, possui papel 
indispensável na maturação, sobrevivência e plasticidade dos 
neurônios, bem como no controle da função respiratória. A 
literatura traz que os baixos níveis de BDNF estão ligados ao 
grande número de indivíduos com Síndrome de Rett que 
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apresentam distúrbios respiratórios. Nesses casos, os estudos 
sugerem aumentar os níveis de BDNF como tratamento. 

A sinalização GABA em indivíduos portadores de Rett 
foi reduzida e esta redução pode causar sintomas como 
irritabilidade e ansiedade, gerando alterações no 
funcionamento do sistema respiratório.   

Os níveis de norepinefrina, dopamina e serotonina 
também são reduzidos. Estudos mostram que a norepinefrina, 
de forma exógena, por meio da desipramina, pode normalizar 
as alterações da função respiratória. O medicamento reduz as 
crises de apneia e proporciona qualidade de vida. 

Os distúrbios cardiorrespiratórios não têm relação com 
a mutação genética de MeCP2, porém foi observado que há 
maior probabilidade de desenvolvê-los quando há a mutação.  

Outra manifestação clínica muito frequente nas 
pacientes com Síndrome de Rett é o desenvolvimento da 
escoliose. Uma anormalidade na coluna vertebral que consiste 
no deslocamento lateral da coluna vertebral que quase sempre 
causa uma rotação dos corpos vertebrais. 

É diagnosticada clinicamente, inicialmente pelo teste 
de Adam, em que a paciente se inclina para frente e em caso 
positivo será observada uma curva e uma proeminência 
convexa na parede posterior das costas. A positividade do teste 
indica a necessidade de acompanhamento ortopédico com 
radiografias específicas que poderão quantificar o grau de 
severidade observando o ângulo de curvatura da coluna pelo 
método de Cobb.   

A escoliose está presente de 50% até 90% das 
mulheres que possuem a Síndrome de Rett, geralmente o 
distúrbio começa aos 10 anos e progride de acordo com a idade 
e as manifestações clínicas de cada indivíduo.  

 Na Síndrome de Rett, a escoliose é de origem 
neurogênica com o desenvolvimento precoce, progressão mais 
rápida, e não finda com o cessar do crescimento. Uma possível 
justificativa para isso é a característica de hipotonia no início da 
vida que produz instabilidade troncular e assimetria pélvica. 
Estudos mostram que os pacientes que já possuíam a 
habilidade de andar independente ou com o auxílio de 
locomoção durante a infância não apresentavam progressão 
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acentuada da escoliose, diferente daquelas que perderam a 
habilidade de andar ou que nunca tiveram essa habilidade. 
Esse último grupo provavelmente apresenta mais 
comprometimento neurológico que afeta o tônus muscular e 
por consequência pode resultar em maior risco de 
desenvolvimento da escoliose e de sua gravidade. 

A escoliose na Síndrome de Rett gera dor, alterações 
na digestão, na postura, na mobilidade, perda de equilíbrio em 
sedestação. Nas pacientes que ainda andam resultará em 
deterioração dessa habilidade. Gera uma diminuição da 
qualidade de vida e da expectativa de vida. Além dos efeitos 
adversos na função respiratória.  

A função respiratória das pacientes com Rett é 
comprometida pela própria fisiopatologia da síndrome. A 
associação com a escoliose e a severidade dela exacerbará os 
distúrbios respiratórios, como a apneia, central especialmente 
durante o sono.  

Uma das consequências da escoliose é a distorção da 
caixa torácica que diminuirá a complacência pulmonar e 
aumentará o esforço respiratório. Além do desenvolvimento do 
defeito pulmonar restritivo que pode ser observado pela 
redução da capacidade pulmonar total.  

A alteração postural gerada pela escoliose 
desencadeará em desequilíbrio da musculatura respiratória, na 
qual a função e a eficácia ficarão restritas, resultando na 
limitação da capacidade expansiva dos pulmões.   

 
TRATAMENTO 

Ainda não há um tratamento medicamentoso 
específico para as pacientes com Síndrome de Rett. Essa 
abordagem será sintomática dependendo do quadro clínico de 
cada uma. Entretanto, uma conduta recorrente é a prescrição 
de ansiolíticos, pois a ansiedade e a irritação, muito fortes 
nessas pacientes, podem agravar a frequência e a intensidade 
das crises.  

Com o maior entendimento sobre a doença, o avanço 
da tecnologia e ciência, muitos estudos são realizados para 
criar medicamentos baseados na reposição de 
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neurotransmissores e terapia genética que proporcionam o 
alívio dos sintomas característicos da síndrome.  

A maioria das meninas com Rett apresentam 
dificuldade alimentar. É necessária a ingestão de comidas 
pastosas ou picadas para evitar aspiração e engasgo. Nos 
casos mais graves, o uso da sonda gastroenteral pode ser 
indicada como uma tentativa de prevenir a desnutrição e 
eventos adversos, como engasgos. Uma das abordagens 
nutricionais com essas pacientes pode ser a dieta cetogênica, 
apesar de seus efeitos adversos. Esta dieta pode auxiliar no 
controle das crises epilépticas, na ansiedade, na melhora da 
função motora e consequentemente na melhora do 
comportamento.  

Por ser uma doença progressiva, em que as pacientes 
perderão habilidades muito significativas, o tratamento 
fisioterapêutico é muito indicado e de grande valia para as 
portadoras. O tratamento não terá um caráter curativo, mas 
retardará a progressão da doença e proporcionará qualidade 
de vida. 

Cada paciente deve passar por uma avaliação 
detalhada para que o tratamento seja o mais específico e mais 
relevante para sua situação. Entretanto, alguns objetivos gerais 
que podem ser trabalhados com todas as pacientes pelos 
fisioterapeutas são a normalização do tônus muscular, retardar 
a progressão da escoliose, estimular a funcionalidade das 
mãos, alongar a musculatura encurtada, prevenir 
deformidades, fortalecer a musculatura, treinar a marcha e 
estimular o desenvolvimento adequado para a idade. 

Entre os recursos fisioterapêuticos possíveis para 
aplicação em pacientes estão a cinesioterapia, a hidroterapia, 
a equoterapia e a fisioterapia respiratória.  

A cinesioterapia pode ser entendida como o uso do 
movimento ou exercício como forma de tratamento. Esse 
exercício terapêutico objetiva restaurar a função normal do 
corpo ou manter o bem-estar. Sua principal finalidade é o 
desenvolvimento do movimento livre para executar uma 
função. Seus efeitos se baseiam no progresso, 
restabelecimento, aperfeiçoamento e manutenção da força, 
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desde a resistência até a fadiga, da mobilidade e flexibilidade, 
do relaxamento e da coordenação motora.  

Na Síndrome de Rett a cinesioterapia pode ser 
utilizada para estabilizar o tônus, manter a amplitude de 
movimento, manter a força e estabilizar as articulações. Pode 
abranger treinos específicos para as atividades cotidianas, 
treinos para restabelecer a marcha de pacientes ou a descarga 
de peso para quem não conseguem andar, o equilíbrio e 
coordenação motora.   

Outro recurso utilizado na Síndrome de Rett é a 
hidroterapia que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e 
cinesiológicos oriundos da imersão do corpo na água. Nas 
pacientes com Rett a hidroterapia potencializará os 
movimentos sem o efeito da gravidade, favorecerá o 
ortostatismo e a deambulação, auxiliará no tratamento da 
escoliose, fortalecerá a musculatura do core, diminuirá a 
sobrecarga nas articulações e proporcionará um relaxamento 
global. 

A equoterapia é uma técnica fisioterapêutica que por 
meio de movimentos multidirecionais e tridimensionais do 
cavalo proporcionados pela andadura traz benefícios aos 
praticantes ao ativar o sistema nervoso e o sistema sensorial, 
almejando objetivos neuromotores. 

Nas pacientes com Síndrome de Rett alguns dos 
benefícios são a normalização do tônus muscular, o ganho da 
amplitude de movimento, a redução dos movimentos 
estereotipados das mãos durante a prática proporcionando a 
estimulação sensitiva e motora, o ganho do equilíbrio, o 
fortalecimento da musculatura de tronco, a melhora 
significativa da consciência corporal, da imagem e do esquema 
corporal da praticante. A prática da equoterapia promove a 
melhora das habilidades motoras, atividades funcionais, 
integração psicossocial e emocional que trará mais 
independência para a paciente.  

Por fim, as técnicas da fisioterapia respiratória podem 
ser aplicadas para a reeducação do padrão respiratório, 
controle e redução da hiperventilação e da apneia durante as 
crises. Os exercícios devem ser feitos de forma habitual e 
rotineira, e devem induzir o ganho da consciência respiratória. 
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Esses exercícios geralmente são baseados nas respirações 
nasais com exalação lenta e os lábios franzidos.  

Como forma complementar são indicadas técnicas de 
higiene brônquica que objetivam a limpeza periódica das vias 
aéreas e manobras de reexpansão pulmonar, que objetivam 
aumentar as trocas gasosas, reduzindo o trabalho ventilatório. 

 
Considerações finais 
 Este capítulo expôs importantes aspectos da Síndrome 
de Rett e de como as portadoras da síndrome são afetadas. 
Foram apresentadas a sintomatologia característica bem como 
as possibilidades de tratamento. Foi realizada a busca de 
artigos nas bases de dados e publicações acadêmicas.  

Concluímos que ainda não existe um tratamento 
específico para a síndrome de Rett. Portanto é necessária uma 
equipe multidisciplinar para o alívio de sintomas e melhora da 
qualidade de vida das portadoras. Além da indicação de que 
mais estudos sejam realizados para a melhor compreensão 
dos aspectos da doença e seus efeitos na vida das pacientes.  
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Resumo 
No presente estudo, buscou-se abordar a definição, 
classificação, tratamento e abordagem fisioterapêutica da 
Displasia Broncopulmonar. Trata-se de uma enfermidade que 
acomete recém-nascidos prematuros, é denominada como 
uma síndrome de lesão pulmonar de exposição pré-natal, 
oxigênio pós-parto e lesões por ventilação mecânica. A 
fisioterapia respiratória é uma das modalidades de tratamento 
para o paciente e deve ser iniciada logo após o diagnóstico. A 
fisioterapia respiratória emprega técnicas manuais, controle da 
respiração e da tosse, e aparelhos específicos no tratamento. 
O objetivo desta pesquisa é verificar o que consta na literatura 
a respeito da abordagem fisioterapêutica na Displasia 
Broncopulmonar no Prematuro. O presente estudo consisti em 
uma revisão de literatura sobre abordagem fisioterapêutica na 
Displasia Broncopulmonar no Prematuro, na base de dados 
eletrônicos Scielo e Google Scholar. A pesquisa traz como 
conclusão que a fisioterapia respiratória em pacientes com 
Displasia Broncopulmonar no Prematuro é de suma 
importância para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 
deve ser feito o acompanhamento durante a internação e logo 
após a alta do paciente. 

 
Palavras-chave: Lesão Pulmonar. Displasia Broncopulmonar. 
Fisioterapia Respiratória. Prematuro. 
 
Abstract 
In the present study, we sought to address the definition, 
classification, treatment and physiotherapeutic approach of 
Bronchopulmonary Dysplasia. It is a disease that affects 
premature newborns, it is called a syndrome of lung injury from 
prenatal exposure, postpartum oxygen and mechanical 
ventilation injuries. Respiratory physiotherapy is one of the 
treatment modalities for the patient and should be started right 
after the diagnosis. Respiratory physiotherapy employs manual 
techniques, control of breathing and coughing, and specific 
devices in the treatment. The objective of this research is to 
verify what is in the literature about the physiotherapeutic 
approach in Bronchopulmonary Dysplasia in the Premature. 
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The present study consisted of a literature review on the 
physiotherapeutic approach in Premature Bronchopulmonary 
Dysplasia, in the electronic database Scielo and Google 
Scholar. The research concludes that respiratory physiotherapy 
in patients with Bronchopulmonary Dysplasia in the Premature 
is of paramount importance to improve the quality of life of 
patients and should be followed up during hospitalization and 
immediately after discharge from the patient. 
 
Keywords: Lung Injury. Bronchopulmonary Dysplasia. 
Respiratory Physiotherapy. Premature. 
 
Resumen 
En el presente estudio, buscamos abordar la definición, 
clasificación, tratamiento y enfoque fisioterapéutico de la 
displasia broncopulmonar. Es una enfermedad que afecta a los 
recién nacidos prematuros, se le llama síndrome de lesión 
pulmonar por exposición prenatal, oxígeno posparto y lesiones 
por ventilación mecánica. La fisioterapia respiratoria es una de 
las modalidades de tratamiento para el paciente y debe 
iniciarse inmediatamente después del diagnóstico. La 
fisioterapia respiratoria emplea técnicas manuales, control de 
la respiración y la tos, y dispositivos específicos en el 
tratamiento. El objetivo de esta investigación es verificar lo que 
existe en la literatura sobre el abordaje fisioterapéutico en la 
displasia broncopulmonar en el prematuro. El presente estudio 
consistió en una revisión de la literatura sobre el abordaje 
fisioterapéutico en la displasia broncopulmonar precoz, en la 
base de datos electrónica Scielo y Google Scholar. La 
investigación concluye que la fisioterapia respiratoria en 
pacientes con displasia broncopulmonar en el prematuro es de 
suma importancia para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y debe ser seguida durante la hospitalización e 
inmediatamente después del alta del paciente. 
 
Palabras clave: Lesión pulmonar. Displasia broncopulmonar. 
Fisioterapia respiratoria. Prematura 
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Introdução 
 A Displasia Broncopulmonar (DBP) acomete recém-
nascidos prematuros, e trata-se de uma síndrome de lesão 
pulmonar entre a exposição pré-natal, oxigênio pós-parto e 
lesões mediadas por ventilação mecânica e outras lesões 
pulmonares imaturas e em desenvolvimento. Contudo, 
apresenta um risco aumentado de mortalidade e sequela no 
desenvolvimento neuromotor e pulmonar. 
 Os avanços no cuidado neonatal aumentaram a 
sobrevida de bebês em estágio primitivo do desenvolvimento 
pulmonar. Desse modo, a fisioterapia respiratória do recém-
nascido pré-termo, vem com o objetivo de agregar condições 
favoráveis na função respiratória e auxiliar as trocas gasosas, 
ajustar a relação ventilação-perfusão, providenciar medidas 
para selecionar o suporte respiratório adequado, prevenir, 
tratar complicações pulmonares, preservar as vias aéreas 
abertas, possibilitar o desmame do suporte ventilatório e da 
oxigenoterapia. 
 
DISPLASIA BRONCOPULMONAR NO PREMATURO (DBP) 
 A Displasia Broncopulmonar, conhecida também pela 
sigla DBP, teve sua definição como um grande desafio, pois 
originalmente foi alterada inúmeras vezes. Entretanto, no final 
da década de 1970, foi proposto pelos neonatologistas a 
condição de DBP para os recém-nascidos (RNs) que 
necessitaram de ventilação mecânica na primeira semana de 
vida, uma suplementação de oxigênio (O2) por mais de 28 dias 
e sinais de radiografia torácica que apresentavam uma doença 
respiratória crônica. Porém, no final da década de 1980, a 
definição mudou novamente quando os neonatologistas 
introduziram o termo “Doença Pulmonar Crônica do 
Prematuro”, definindo-a como persistência de sinais e sintomas 
respiratórios acompanhados de alterações radiológicas 
pulmonares necessitando de O2 suplementar além de 36 
semanas de idade pós-conceptual, o que poderia ter uma maior 
correlação com o prognóstico em longo prazo. A definição foi 
revisada novamente pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e 
Desenvolvimento Humano (NICHD) no ano de 2000. Desse 
modo, foi observado uma melhora das alterações radiológicas 
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devido ao melhor manejo na redução da administração de O2, 
dos parâmetros e tempo de Ventilação Mecânica e o uso de 
surfactante. Com isso, embora esses pacientes tinham um grau 
de doença pulmonar crônica, eles não cumpriram os critérios 
disponíveis para serem classificados como tendo DBP clássica, 
surgindo então a “Nova BPD”. 
 Sendo assim, a Displasia Broncopulmonar é uma 
síndrome de lesão pulmonar entre a exposição pré-natal, 
oxigênio pós-parto e lesões mediadas por ventilação mecânica 
(VM), e outras lesões pulmonares imaturas e em 
desenvolvimento. Essa doença acomete recém-nascidos 
prematuros. 
 Os pacientes que possuem esse tipo de Displasia têm 
a tendência a desenvolver infecções respiratórias, como a 
bronquite, a bronquiolite e a pneumonia, metade desses 
pacientes precisam ser hospitalizados novamente no primeiro 
ano após o nascimento. De acordo com Lopes et al. (2019), 
estudos apontam sequelas do neurodesenvolvimento e de 
possíveis efeitos funcionais, sensoriais e comportamentais 
devido à gravidade da Displasia Broncopulmonar. 
 Quanto mais prematuro é o parto, juntamente aliado ao 
baixo peso do recém-nascido, torna-se inevitável sua 
reanimação; portanto, na maioria dos casos, sendo que a falta 
de quantidade e qualidade dos surfactantes alveolares está 
relacionada principalmente à síndrome do desconforto 
respiratório (SDR), que é a doença relacionada ao nascimento 
prematuro (LOPES et al., 2019). 
 
FISIOPATOLOGIA DA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
 A Displasia Broncopulmonar clássica desenvolve-se a 
partir de uma lesão pulmonar aguda, seguida por uma série de 
eventos de lesão e recuperação que geram uma patologia 
pulmonar. O estimulo inicial pode ser a ação de radicais livres, 
responsável pela ativação do processo inflamatório, 
(secundários à terapia por O2), barotrauma e volutrauma.  
 As células que estão lesadas liberam agentes que 
estimulam a migração de células inflamatórias e macrófagos, 
além da produção de citocinas e liberação de mediadores 
inflamatórios. Entre os produtos liberados estão as substâncias 
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derivadas de lipídios das membranas celulares, que são 
metabolizados em ácido araquidônico. O ácido araquidônico 
pode ser catalisado e produzir leucotrienos, tromboxano, 
prostaglandina ou prostaciclina. Estes produtos em 
quantidades elevadas no fluido broncoalveolar do recém-
nascido com displasia broncopulmonar têm propriedades 
vasoativas e inflamatórias potentes que irão atuar na via aérea 
e no sistema vascular, alterando a permeabilidade capilar. 
Então, com esse aumento da permeabilidade capilar, ocorre a 
perda de água e proteínas para a luz do alvéolo, causando o 
edema pulmonar. Esse edema acaba interferindo no sistema 
surfactante ocasionando obstrução não homogênea de vias 
periféricas. Como resultado final cria-se áreas de colapso e 
hiperdistensão pulmonar. 
 A produção de mediadores inflamatórios que atuam 
sob o parênquima pulmonar, lesando-o e bloqueando seu 
desenvolvimento normal, pode ser responsável pelo processo 
crônico. A liberação de enzimas proteolíticas diretamente dos 
neutrófilos ativos destrói a estrutura da elastina e colágeno no 
pulmão, favorecendo o surgimento de enfisema pulmonar. O 
colágeno confere resistência ao tecido pulmonar, enquanto a 
elastina confere sustentação e estabilização funcional, fazendo 
com que qualquer força exercida sobre o pulmão seja 
distribuída por todo o órgão, prevenindo a hiperinflação 
alveolar. Como as fibras elásticas fornecem o suporte estrutural 
para o desenvolvimento do septo alveolar, a degradação 
proteolítica dessas fibras levaria à hipoalveolização e à 
desorganização da arquitetura pulmonar, sendo um fator 
importante no desenvolvimento de displasia broncopulmonar. 
 Na Displasia Broncopulmonar “Nova”, a administração 
de surfactante e estratégias de ventilação resultam em uma 
apresentação diferente, com traumas potencialmente menos 
mecânicos evitando assim excessos de pressão e volumes. 
Porém, com o avanço tecnológico, a ventilação mecânica pode 
agora ser iniciada antes da alveolarização dos pulmões, 
durante os estágios saculares ou mesmo canaliculares, 
levando a parada precoce do desenvolvimento pulmonar. 
Sendo assim, as crianças têm a tendência de vim a ter menos 
alvéolos e arteríolas. Por outro lado, esses pulmões têm menos 
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doença epitelial das vias aéreas com menos fibrose e melhor 
vascularização. 
  
CLASSIFICAÇÃO DA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
 A Displasia Broncopulmonar pode ser classificada em 
dois tipos: a DBP clássica e a DBP nova ou atípica. Na clássica, 
pode ocorrer em idade gestacional avançada, entretanto a 
Displasia é exposta a lesões pulmonares precoces, como a 
síndrome do desconforto respiratório (SDR), que se caracteriza 
por uma lesão pulmonar grave, destruição alveolar e maior grau 
de fibrose. Nas novas ou atípicas, ocorrem lesões pulmonares 
leves com um grau de fibrose baixo. A lesão que é encontrada 
nos pulmões é principalmente hipoalveolar, acompanhada por 
angiogênese pulmonar diminuída e alterada. Essa insuficiência 
de alvéolos é causada pela redução da separação alveolar 
causada pelo crescimento pulmonar e pela interrupção do 
desenvolvimento. A nova DBP é caracterizada pelo 
crescimento perturbado de células parenquimatosas, vias 
aéreas e vasos sanguíneos (ANTUNES et al., 2012; ROCHA; 
SANTOS; SOARES, 2019). 
 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
 O quadro clínico de pacientes consiste em sintomas 
respiratórios associados a dependência ao oxigênio e 
alterações radiológicas em recém-nascidos, geralmente os 
prematuros submetidos a ventilação mecânica. A ausculta 
pulmonar pode ser pobre, às vezes, notando-se apenas 
taquidispneia. Em casos mais graves, a hipoxemia pode estar 
acompanhada de hipercapnia. Muitos pacientes apresentam 
deformidade torácica, taquidispneia de graus variados e menor 
tolerância aos exercícios físicos. Tosse e crises de sibilância 
são frequentes. Os sintomas da DBP são extremamente 
variáveis e irá depender muito da gravidade da displasia 
broncopulmonar. 
 
TRATAMENTO 
 O tratamento da Displasia broncopulmonar, deve ser 
realizado por uma equipe multiprofissional, incluindo os 
profissionais como médico neonatologista, fisioterapeuta, 
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fonoaudiólogo e nutricionista, além de outras especialidades 
pediátricas, quando se for necessário, no qual se envolve 
questões alimentares, uso de O2, medicamentos e prevenção 
de infecções. 
 Como o crescimento pulmonar é a chave para a 
melhora dos sintomas de cansaço e dependência de O2, o 
ganho de peso e o crescimento normal da criança têm grande 
impacto na melhora da displasia broncopulmonar. Porém, as 
crianças com DBP em geral são prematuras e apresentam 
outros problemas associados à nutrição, como dificuldades na 
alimentação, a doença do refluxo gastroesofágico, o aumento 
do gasto de energia pelo cansaço, infecções etc. Portanto, é 
preciso uma abordagem individualizada para determinar o 
melhor meio de nutrir adequadamente a criança com DBP. 
 O uso de O2 representa um dos aspectos mais 
importantes no tratamento da DBP uma vez que a imaturidade 
pulmonar, aliada às lesões cicatriciais dos pulmões, resulta 
numa dificuldade em captar o O2 do ar ambiente, e, como 
consequência, as crianças não conseguem uma oxigenação 
adequada sem uma oferta adicional do O2. 
 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DISPLASIA 
BRONCOPULMONAR 
 O acompanhamento fisioterapêutico é de extrema 
importância no período de internação e logo após a alta 
hospitalar. O fisioterapeuta deve realizar uma abordagem com 
o foco tanto do ponto de vista respiratório quanto do 
desenvolvimento neuromotor. 
 Os objetivos do tratamento fisioterapêutico da displasia 
broncopulmonar baseiam-se na terapia de remoção das 
secreções, na estimulação precoce, em alongamentos da 
musculatura acessória e reequilíbrio de forças torácicas e 
abdominais, melhorando assim o padrão respiratório e 
reduzindo gastos energéticos e fadiga muscular. 
 Embora os objetivos da fisioterapia sejam similares aos 
descritos para crianças maiores e adultos, os auxílios da 
fisioterapia no setor de neonatologia estão relacionados às 
diferenças anatômicas e fisiológicas dos recém-nascidos, 
relacionado à outras faixas etárias. Sendo assim, a fisioterapia 
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respiratória do recém-nascido pré-termo (RNPT) tem como 
objetivo criar condições mais favoráveis para função 
respiratória, para promover e facilitar as trocas gasosas e 
ajustar a relação ventilação-perfusão; tomar medidas para 
selecionar o suporte respiratório apropriado; acautela e trata 
complicações pulmonares; conserva as vias aéreas abertas; 
proporcionar o desmame do suporte ventilatório e da 
oxigenoterapia (NICOLAU, 2006). 
 Dentre as técnicas fisioterapêuticas descritas na 
literatura que foram pesquisadas, pode-se destacar a 
Aceleração do Fluxo Expiratório, a Expiração Lenta e 
Prolongada, a Tosse Provocada e a Vibração. As técnicas de 
fisioterapia respiratória têm como objetivo auxiliar a liberação 
de secreções. Já para as alterações de caixa torácica e 
musculatura acessória, bem como o atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor, pode-se citar a técnica de 
reequilíbrio tóraco-abdominal, que se baseia na correção da 
mecânica respiratória, no auxílio da liberação de secreções, 
desbloqueio de forças musculares alteradas no tórax, 
assincronia tóraco-abdominal, equilíbrio entre respiração e 
outras necessidades e na estimulação precoce.  
 Essas técnicas fisioterapêuticas têm se tornado 
grandes aliadas no tratamento dos distúrbios respiratórios e na 
estimulação neuropsicomotora desses recém-nascidos, que 
possuem a displasia broncopulmonar. 
 O fisioterapeuta pode e deve intervir na evolução da 
doença de maneira profilática, para que assim acabe 
minimizando o risco de lesões, utilizando os parâmetros 
ventilatórios protetores com volume corrente e pressões baixas 
e o uso ponderado de fração inspirada de O2, sendo estes 
monitorados através da gasometria. Quanto menor o tempo em 
ventilação mecânica, menor o risco de desenvolvimento da 
Displasia Broncopulmonar. O objetivo da ventilação mecânica 
(VM) deve abranger a minimização da lesão pulmonar, por 
meio do recrutamento de áreas em colapso e otimização da 
capacidade residual funcional, sem promover hiperdistensão 
das áreas já recrutadas. Dessa forma, tenta-se minimizar o 
atelectrauma e o baro/volutrauma. 
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 Os longos períodos de uso de ventilação mecânica, 
tendem a aumentar a hiperextensão cervical, elevação 
escapular, retração dos ombros e das extremidades 
superiores, arqueamento do tronco e imobilidade da pelve. 
Essa postura anormal pode resultar em bloqueios sequenciais 
de movimento, determinando assim o atraso no 
desenvolvimento motor. Nesses casos, a estimulação 
sensoriomotora, alongamentos e mobilizações devem ser 
empregados. 
 A técnica da aspiração do trato respiratório superior e 
endotraqueal: operação asséptica em que se tem a remoção 
de secreções por pressão negativa. Esse processo pode levar 
a consequências indesejáveis, como trauma da mucosa 
traqueo-brônquica, hipóxia, bradicardia, atelectasias e 
aumento da pressão intracraniana, por isso deve ser realizado 
com cautela, após avaliação cuidadosa de suas reais 
necessidades, e não deve ser estabelecido em horários 
programados, como rotina da unidade (NICOLAU, 2006). 
 O hood é um aparelho/dispositivo de acrílico ou 
plástico, projetado para aumentar a concentração de oxigênio 
ao redor da cabeça da criança, proporcionando assim uma 
maior concentração de oxigênio inalado, que deve sempre 
permitir que o CO2 expirado, escape por meio da difusão pelas 
aberturas ou com uso de altos fluxos de gases. Existem vários 
tipos de modelos de hood, com diferentes tamanhos e formas, 
sendo assim, irá depender do peso do recém-nascido, para a 
escolha do melhor hood qualificado para aquele paciente. Hood 
pequenos são adequados para recém-nascidos com peso 
inferior a 1.000 gramas, hood médios são adequados para 
recém-nascidos com peso entre 1.000 e 3.600 gramas, e hood 
grandes são adequados para recém-nascidos com peso 
superior a 3.600 gramas. A utilização do hood como um 
sistema de suprimento de oxigênio pode apresentar algumas 
desvantagens, por exemplo, a necessidade de posicionar 
corretamente o paciente no hood e na incubadora, para que 
receba a concentração de oxigênio esperada. (MELO et al., 
2012). 
 Podemos citar também a ventilação não invasiva (VNI) 
é uma técnica de suporte ventilatório que fornece pressão 
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positiva nas vias aéreas sem implicar em intubação orotraqueal 
ou traqueostomia. Um dos métodos de aplicação da VNI é por 
meio do CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), que se 
caracteriza por fornecer uma pressão positiva contínua de 
poucos centímetros de água nas vias aéreas. Essa pressão 
positiva pode ser fornecida através de diferentes interfaces, 
para recém-nascidos, a utilização do prong nasal é 
recomendado. Os efeitos fisiológicos do CPAP são os 
seguintes: aumento da pressão transpulmonar, aumento da 
quantidade e capacidade residual funcional, melhora da 
complacência pulmonar, prevenção de atelectasias, proteção 
de surfactante endógeno, estabilização das vias aéreas e 
promoção do ritmo respiratório regular e assim por diante 
(LEÃO; VIEIRA; PEREIRA, 2013). 
 
Considerações finais 
 A Displasia Broncopulmonar ainda é uma doença que 
pode prejudicar gravemente o desenvolvimento pulmonar e 
neuropsicomotor do prematuro; contudo, existem critérios para 
seu diagnóstico bem nítido na literatura. Atualmente busca-se 
reduzir a sua morbidade, com o uso de medidas mais suaves 
de ventilação mecânica e métodos medicamentosos e 
fisioterapêuticos, que parecem melhorar a qualidade de vida 
desses RNPT, reduzindo o risco de re-hospitalização.  
 Essa é uma doença que deve ser tratada por uma 
equipe multidisciplinar, com visões centradas no paciente, para 
promover-lhe uma melhor qualidade de vida e dar suporte aos 
familiares na continuidade do tratamento. Entretanto, a 
fisioterapia respiratória do recém-nascido pré-termo tem como 
objetivo criar condições mais favoráveis para função 
respiratória. Entretanto, a fisioterapia respiratória aos RNTPs 
ainda não está bem esclarecida. Acredita-se que o 
acompanhamento e o tratamento fisioterapêutico dos RNTP 
sejam capazes de melhorar, promover e proporcionar uma 
estabilidade de frequência cardíaca, de pressão arterial, 
frequência respiratória (FR) e SpO2, sendo assim, promovendo 
a manutenção funcional da circulação do encéfalo do recém-
nascido. 
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Resumo 
A Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença neuromuscular 
genética, ocasiona a morte progressiva dos neurônios motores, 
provocando quadros de alterações motoras e respiratórias em 
decorrência das quais os indivíduos acometidos necessitam de 
acompanhamento fisioterapêutico contínuo e, geralmente, de 
suporte ventilatório. Devido ao impacto da doença no sistema 
respiratório, este capítulo objetiva apresentar sua 
fisiopatologia, alterações motoras e respiratórias e as novas 
perspectivas de avaliação, diagnóstico, tratamento e atuação 
da fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal. Neurônios 
motores. Fisioterapia. Doenças neuromusculares. Pediatria. 
 
Abstract 
Spinal Muscular Atrophy (AME), a genetic neuromuscular 
disease, causes the progressive death of motor neurons, 
causing pictures of motor and, mainly, respiratory changes, 
which affected individuals end up needing continuous physical 
therapy and, generally, ventilatory support. . Given the impact 
of the disease on the respiratory system, this chapter aims to 
present its pathophysiology, motor and respiratory changes and 
the new perspectives of assessment, diagnosis, treatment and 
performance of Physiotherapy. 
 
Keywords: Muscular Atrophy Spinal. Motor Neurons. Physical 
Therapy. Neuromuscular Diseases. Pediatrics. 
 
Resumen 
La Atrofia Muscular Espinal (AME), un trastorno genético 
neuromuscular, conduce a la progresión progresiva de las 
motoneuronas, provocando cuadros de cambios motores y, 
principalmente, alteraciones respiratorias, así como los 
individuos afectados acaban necesitando fisioterapia, y general 
soporte ventilatorio continuo. Ante el impacto de la docencia en 
el aparato respiratorio, este capítulo tiene como objetivo 
presentar su fisiopatología, los trastornos motores y 
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respiratorios y las nuevas perspectivas de evaluación, 
diagnóstico, tratamiento y tratamiento de la Fisioterapia. 
 
Palabras clave: Atrofia Muscular Espinal. Neuronas Motoras. 
Fisioterapia. Enfermedades neuromusculares. Pediatría. 
 
Introdução 

Por ser uma condição genética de acometimento 
neuromuscular progressivo, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) 
é uma doença que apresenta graves sintomas motores e 
respiratórios e que ganha enorme visibilidade em todo o mundo 
pelas novas formas de tratamento medicamentoso de extremo 
alto custo, o que tem gerado uma grande quantidade de 
campanhas de arrecadação financeira para custeio, por serem 
o único meio eficaz de alterar o curso da doença. Assim, cresce 
a procura por uma atualização e novas informações a respeito 
da doença, tanto por parte de profissionais da saúde quanto 
por familiares de indivíduos acometidos. Dessa forma, o 
vigente capítulo busca apresentar uma visão geral sobre a 
doença, expondo a fisiopatologia, classificações, formas de 
avaliação, diagnóstico, tratamento e o papel da fisioterapia 
enfatizando as intercorrências respiratórias por meio de uma 
perspectiva voltada ao atual momento e para as repercussões 
futuras da doença diante dos novos tratamentos. 

A AME é uma doença neuromuscular 
genética autossômica recessiva, caracterizada pela atrofia 
muscular progressiva, pela estagnação de marcos motores, 
pela hipotonia e fraqueza. De acordo com sua classificação, em 
muitos casos, pode causar a morte precoce. Sua incidência é 
estimada em cerca de 1 em 6.000 e até 1 em 10.000 nascidos 
vivos e uma média de 60% dos casos apresentam-se aos 6 
meses de idade. No entanto, a sobrevivência de crianças com 
a forma mais grave de AME cresceu últimos anos em 
decorrência da evolução de pesquisas direcionadas ao 
desenvolvimento de novas e mais assertivas medicações, além 
do suporte de uma equipe multidisciplinar que inclui, entre 
outros profissionais, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas.  

A doença ocorre devido ao baixo nível de síntese da 
Proteína de Sobrevivência do Neurônio Motor (SMN), causada 
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pela alteração dos genes SMN1 e SMN2, responsáveis por sua 
produção e expressão. Essa proteína é fundamental para a 
manutenção dos neurônios motores e sua disponibilidade 
funcional insuficiente acarreta degeneração dos neurônios 
motores na medula espinhal e no tronco cerebral.  

Em termos genéticos, existe a perda homozigótica da 
função do gene 1 do neurônio motor de sobrevivência (SMN1) 
e o principal mecanismo associado é a ocorrência de mutação 
ou deleção. A gravidade da apresentação clínica está 
relacionada ao número de cópias do gene SMN2 (gene do 
neurônio motor de sobrevivência) e sua função. Assim, o 
acometimento do gene SMN2 envolve um quadro em que há a 
produção de apenas parte das proteínas de comprimento total 
transcritas pelo gene SMN2, por conta de uma substituição da 
base reguladora de inclusão do éxon 7, ocasionando a redução 
dos níveis da proteína SMN2 funcional de comprimento total. 
Ocorre uma perda considerável de conectividade entre a placa 
neuronal terminal e o músculo, e a morte progressiva dos 
neurônios motores. Como consequência, a característica 
clínica dominante é a fraqueza muscular, com um espectro de 
gravidade que varia de neonatos extremamente 
comprometidos até adultos com início tardio da doença, 
minimamente afetados. Contudo, há a preservação da 
sensibilidade e dos movimentos oculares, uma característica 
da doença, que podem ser usados como forma alternativa de 
comunicação com a criança, apesar do comprometimento 
motor geral. 

Ainda assim, quando há mutações no gene SMN1 que 
os inativa, pode haver uma compensação parcial do nível de 
proteínas SMN dependendo do número de cópias do gene 
SMN2. Neste caso, o gene SMN2 pode ser um alvo terapêutico 
ou medicamentoso para equilibrar o nível da proteína. 

Por fim, a criação das terapias medicamentosas 
voltadas para a cura da AME, como a terapia molecular de 
modificação do splicing do gene SMN2, promovem um 
tratamento que altera o curso natural da doença, impedindo a 
degeneração dos neurônios motores, e desencadeando 
gradativamente mudanças em todo o cenário de diagnóstico e 
gerenciamento clínico da doença no futuro. 
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Intercorrências respiratórias na atrofia muscular espinhal 
e o papel da fisioterapia 

As apresentações clínicas respiratórias e motoras da 
AME e sua gravidade geralmente variam de acordo com o tipo 
da doença. Assim, a forma mais comum de classificação dos 
pacientes com AME é a subdivisão em 4 tipos, que considera: 
a idade de início, a gravidade da doença e os marcos motores 
ou as funções motoras mais elevadas alcançadas. 

A classificação mais grave, a AME tipo 1, também 
chamada de Doença de Werdnig-Hoffmann, tem como 
característica o início precoce com manifestação dos sintomas 
de 0 aos 6 meses de idade. Por ser a forma mais grave da 
doença há um grande comprometimento do desenvolvimento 
neuropsicomotor, com destaque para a ausência de controle 
cervical e incapacidade de adquirir o rolar e sedestação 
independente. Apresentam disfagia, desnutrição decorrente da 
dificuldade de deglutição, déficit de crescimento e grave 
acometimento respiratório. Os reflexos tendinosos profundos 
periféricos são fracos e as fasciculações da língua geralmente 
são aparentes na AME tipo 1.  

Quanto ao quadro respiratório, há grande fraqueza da 
musculatura respiratória, principalmente dos músculos 
intercostais. Entretanto, estudos afirmam a preservação do 
diafragma, ocasionando a respiração diafragmática (paradoxal) 
desses pacientes, na qual o diafragma acaba sendo o principal 
músculo utilizado para respiração, uma vez que os demais 
músculos respiratórios foram acometidos, assim como a 
expansibilidade torácica. Essas alterações na dinâmica 
respiratória geralmente desencadeiam mudanças no formato 
do tórax, com apresentação estrutural normalmente em sino e 
pectus excavatum. Pode haver apneia obstrutiva do sono e 
hipoventilação noturna pela redução da ventilação alveolar e 
da inadequada higiene brônquica decorrente de tosse ineficaz, 
resultando em recorrentes infecções respiratórias, além de 
pneumonia de aspiração secundária por disfagia e 
apresentações respiratórias agudas com bronquiolite viral. 
Cabe ressaltar que os bebês com AME tipo 1 passam a maior 
parte do tempo na posição supina com o reflexo de tosse 
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reduzido, ou até mesmo ausente, com incoordenação da 
deglutição e acúmulo de secreções orais que favorecem a 
ocorrência de episódios de aspiração. Dessa forma, a evolução 
da doença pode progredir com complicações respiratórias de 
distúrbio restritivo e disfunção bulbar, resultando em quadros 
de insuficiência respiratória e dependência de ventilação 
mecânica invasiva, como a traqueostomia, o que ocasiona o 
óbito desses pacientes geralmente até os 2 anos de idade.  

Quanto ao tipo 2 da doença, o início da manifestação 
dos sintomas das crianças acometidas geralmente ocorre entre 
os 6 e os 18 meses de idade, são capazes de atingir o marco 
motor de sedestação independente, mas não de deambulação, 
são raros os casos de bipedestação independente. Um ponto a 
ser discutido é a prevalência das dificuldades de alimentação 
dos pacientes. A disfagia, sintomatologia muito característica 
da AME tipo 2, pode ser decorrente da diminuição da eficiência 
dos movimentos da língua e do grupo muscular 
submentoniano, favorece um mau controle de cabeça, 
possivelmente causado pela disfunção bulbar, e promove a 
disfunção respiratória progressiva, bem como dificuldades de 
alimentação e deglutição. A discussão desse tema é relevante 
uma vez que a disfagia e o déficit motor representam fatores 
de risco para a ocorrência de desnutrição e de baixo peso, além 
de pneumonia aspirativa e maior risco de hospitalização, 
condição facilitada pela fraqueza de musculatura intercostal, 
que impede a adequada expectoração e a limpeza das vias 
aéreas. Dentre as maiores dificuldades na alimentação e na 
deglutição em pacientes com AME tipo II e tipo III estão o 
engasgo, a dificuldade de levar o alimento até a boca e a 
dificuldade para mastigar, pois o estado motor interfere nessa 
habilidade. O prognóstico, diferentemente da AME tipo 1, 
ultrapassa os 2 anos de idade, mas a principal causa de morte 
é a insuficiência respiratória na adolescência. 

Em relação ao acometimento respiratório, há um 
declínio precoce de porcentagem da Capacidade Vital Forçada 
(CVF) dos pacientes em comparação com pacientes com AME 
tipo 3 de mesma idade, provavelmente causado pela 
progressiva fraqueza da musculatura respiratória e pela 
limitação do crescimento dos pulmões e da parede torácica que 
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comprometem a complacência pulmonar e a inspiração. Na 
AME tipo 3, a fraqueza da musculatura respiratória tem início 
mais tardio, o que pode justificar o menor declínio da CVF. 
Grande parte desses pacientes desenvolve escoliose 
incapacitante progressiva, o que pode comprometer a função 
pulmonar. Nesses casos, a intervenção cirúrgica para a 
correção pode auxiliar na manutenção da função pulmonar em 
longo prazo, além de melhorar o estado nutricional, a tolerância 
em posição sentada, a menor frequência de infecções 
respiratórias e resolver questões estéticas. 

A AME tipo 3, também conhecida como Doença de 
Kugelberg-Welander, tem início após os 18 meses de idade e 
é responsável por gerar certa heterogeneidade de sintomas. As 
crianças geralmente atingem os marcos motores de forma 
típica e a marcha independente em algum momento da 
infância. Entretanto, algumas podem necessitar de meios de 
auxílio para a locomoção, como cadeira de rodas, seja na 
adolescência ou ainda na infância. Outra característica 
frequente dos pacientes é o desenvolvimento de escoliose. No 
entanto, a progressão da curva e o declínio da função pulmonar 
são mais lentos em relação a AME tipo 2. A hipoventilação 
noturna, a disfagia e a tosse ineficaz são menos frequentes do 
que em pacientes com a tipo 2, mas podem ocorrer. Portanto, 
é necessário observar sinais como a dificuldade para tossir, os 
roncos durante o sono e as cefaleias matinais, pois são 
possíveis indicadores de alerta. 

Por fim, em algumas literaturas encontramos o 4º tipo 
de AME, nele o início dos sintomas ocorre na idade adulta, em 
torno da segunda e da terceira década de vida. Nessa forma 
da doença, além de não haver comprometimento da 
musculatura respiratória, o acometimento motor é mínimo e há 
a preservação da marcha até a fase adulta. Os pacientes 
podem relatar fraqueza muscular, principalmente de membros 
superiores e inferiores, fadiga crônica, cansaço e somente 
após passarem por uma intensa investigação e exames 
descobrem que possuem a doença. 
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Diagnóstico, tratamento medicamentoso e avaliação 
fisioterapêutica 

De forma geral, é de extrema importância o rastreio e 
o diagnóstico precoce da AME, uma vez que a janela de tempo 
para o início do tratamento medicamentoso, como será 
abordado mais adiante, é relativamente curta. Dessa forma, 
quanto mais cedo a condição for descoberta e os pacientes 
minimamente sintomáticos ou assintomáticos forem 
identificados, por meio da inserção obrigatória da triagem de 
AME em recém-nascidos no teste do pezinho, mais rápido será 
possível supor uma trajetória favorável para a doença, com 
maiores chances de acesso aos medicamentos, 
acompanhamento com equipe multidisciplinar, principalmente 
fisioterapia, de forma precoce e com um tratamento mais 
assertivo.  

É preconizada, primeiramente, a pesquisa da deleção 
homozigótica do gene SMN1 e SMN2, que avalia as mutações, 
os números de cópias de tais genes e possui um alto nível de 
especificidade e sensibilidade para diagnosticar a doença. 
Caso o resultado não seja conclusivo ou positivo, outros 
exames laboratoriais podem auxiliar na investigação 
diagnóstica, como a dosagem de Creatina quinase, a 
eletroneuromiografia e outros testes genéticos. Para casais 
que já possuem um filho diagnosticado com AME, o rastreio 
pré-natal na gestação de uma nova criança deve ser indicado 
por meio da amostragem vilo-coriônica. 

Outra questão que precisa ser abordada é o Teste do 
Pezinho Ampliado (Teste Molecular de DNA), que pode 
identificar precocemente a atrofia muscular espinhal em recém-
nascidos e possibilitar um tratamento anterior ao aparecimento 
de sintomas. Porém, o teste oferecido pela rede pública de 
saúde, pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e muitas vezes fornecido 
por instituições privadas, não abrange a identificação da AME, 
o que dificulta o diagnóstico e contribui para situações de 
diagnóstico e tratamento tardios. 

Quanto ao tratamento medicamentoso da doença, as 
principais terapias incluem o Spinraza® (Nusinersen) e o 
Zolgensma® (Onasemnogene Abeparvovec). 
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O Spinraza®, aprovado pelo FDA em 2016, é um dos 
medicamentos precursores para tratamento da AME. 
Disponível para todas as idades e todas as classificações da 
doença, visa o aumento da produção da proteína SMN2 
funcional pelo gene SMN. É um oligonucleotídeo anti-sense, 
suas moléculas se ligam ao RNA (ácido ribonucleico), 
modificando o processo de splicing. Assim, promove a 
expressão correta e funcional da proteína SMN por meio de 
uma correção do defeito genético do SMN2. É uma medicação 
administrada por via intratecal e abrange duas fases, a primeira 
é a dose de ataque (4 doses por dois meses), seguida pela fase 
de manutenção (1 dose a cada 4 meses durante a vida). 
Entretanto, estudos indicam que quanto mais precoce for 
iniciada a aplicação do medicamento, melhor será a resposta 
ao tratamento e o aprimoramento da função motora. 
Felizmente, em 2019, o Spinraza® foi incorporado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) para tratamento da AME tipo 1.  

Já o Zolgensma®, aprovado pelo FDA em 2019, e pela 
Anvisa em 2020, possui aplicação única e é indicado para 
pacientes diagnosticados com todas as formas de AME, com 
mutações bialélicas no gene SMN1 e que tenham idade menor 
que 2 anos. Tal medicação atua como terapia gênica, visando 
um reforço dos níveis da proteína SMN, substituindo o gene 
SMN1, que é ausente ou mutado nos casos da doença. Seu 
mecanismo de ação é baseado em um vetor viral, o AAV9, que 
atinge as células do corpo carregando e introduzindo uma 
cópia funcional do gene de reposição em seu DNA modificado. 
Assim, a reposição do gene SMN1 possibilita a produção da 
proteína SMN pelo corpo, repondo os níveis 
alterados.  Atualmente, a aplicação ocorre em dose única por 
via intravenosa, somente em crianças com peso limite. 
Entretanto, a empresa estuda formas de aplicação via injeção 
intratecal para alcançar pacientes com maiores proporções e 
idades. 

Apesar de haver terapias inovadoras de tratamento 
medicamentoso, aqui descritas, que buscam alterar o curso 
natural da doença, os medicamentos disponíveis não são 
capazes de recuperar os neurônios motores ou as células 
musculares perdidas, mas buscam retardar o progresso da 
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doença e melhorar a função muscular residual presente, 
fornecendo melhor qualidade e expectativa de vida com o 
trabalho da fisioterapia. 

Na avaliação fisioterapêutica do comprometimento 
motor, a escala Hammersmith, criada para a aplicação em 
crianças com doenças neuromusculares, é amplamente 
utilizada na avaliação de crianças com AME tipo 2 com idade 
superior aos 2 anos e meio, buscando avaliar as habilidades 
motoras da criança e a progressão clínica da doença. É 
composta por 20 itens que abrangem transferências posturais, 
equilíbrio e funcionalidade na marcha, com testes como 
extensão cervical em posição supina e prona, rolar para ambos 
os lados a partir da posição supina e da posição prona, 
sustentar os antebraços, ser capaz de sentar e outros. Assim, 
apresenta pontuação definida como 0 para incapaz, 1 para 
assistência e 2 para independente. As pontuações mais altas 
indicam maior independência funcional e as pontuações mais 
baixas indicam maior dependência e maior acometimento 
motor.  

Ao longo do tempo a escala sofreu alterações para 
refinar a avaliação da criança com AME. Assim, surgiu a versão 
estendida da escala para abranger alguns itens adicionais do 
sistema GMFM (Gross Motor Function Measure) para a função 
motora grossa, além de testes cronometrados. 

Como a AME é uma doença que geralmente acomete 
gravemente a musculatura respiratória, é imprescindível uma 
adequada avaliação de funcionalidade desse sistema. Na 
avaliação fisioterapêutica de comprometimento respiratório 
alguns pontos importantes são o exame clínico, a oximetria de 
pulso, a capnografia, o estudo do sono (realizado pelo médico), 
a espirometria, a força da musculatura respiratória e a 
avaliação da eficácia da tosse e do acúmulo de secreções.  

 A oximetria de pulso e a capnografia são 
fundamentais para a averiguação da saturação periférica de 
oxigênio e a quantidade de gás carbônico exalado, 
respectivamente, uma vez que o acometimento da musculatura 
respiratória pode gerar hipoxemia por diversos motivos, como 
fraqueza muscular respiratória, acúmulo de secreções, 
infecções, hipoventilação e outras. 
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Em crianças que não são capazes de sentar, a ênfase 
deve ser voltada para a polissonografia (estudo do sono), que 
deve ser realizada por um médico habilitado para avaliar a 
ocorrência de hipoventilação noturna que pode desencadear 
insuficiência respiratória, além avaliar a presença de refluxo 
gastroesofágico. Nas crianças capazes de sentar, que são 
cooperantes, a ênfase é voltada para a espirometria. 
Entretanto, vale lembrar que cada teste de avaliação deve ser 
adaptado de acordo com a idade da criança, que pode ser 
cooperante ou não e, no caso de não cooperante, o profissional 
de saúde deve buscar meios alternativos para realizar a 
avaliação. 

Já a espirometria realizada pelo fisioterapeuta avalia a 
função pulmonar com medição de valores importantes como a 
capacidade vital, a capacidade vital forçada, o pico de fluxo 
expiratório, o volume expiratório forçado e outros. Assim, é 
possível avaliar a eficácia da musculatura respiratória e as 
possíveis alterações volumétricas, também é bastante utilizada 
na avaliação de pacientes com AME tipo 2 e 3. 

Não obstante, a força muscular respiratória pode ser 
avaliada por meio da mensuração da Pressão Inspiratória 
Máxima (PImáx) e da Pressão Expiratória Máxima (PEmáx), 
dados que podem ser obtidos com a manovacuometria. 

Por fim, mas não menos importante, é fundamental 
realizar a avaliação da eficácia da tosse por meio do dispositivo 
Peak Flow, uma vez que o mecanismo da tosse promove a 
adequada higiene brônquica com a eliminação de secreções, 
evita pneumonias por aspiração por meio da proteção das vias 
aéreas e representa a força adequada da musculatura 
respiratória, além de o pico de fluxo de tosse inadequado 
indicar um sinal de fraqueza muscular bulbar. 

A periodicidade das avaliações depende de diversos 
fatores que vão desde o local em que o paciente está inserido, 
como o ambiente hospitalar ou doméstico, até a condição 
clínica apresentada no momento e a forma de apresentação da 
doença. Pacientes com AME tipo 1, cujo acometimento 
respiratório é mais grave e pacientes internados em ambiente 
hospitalar por intercorrências ou agudização do quadro passam 
por avaliações mais frequentes. Pacientes com formas menos 
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graves da doença e que estão em ambiente doméstico podem 
passar por avaliações periódicas como forma de 
acompanhamento, ou mais frequentes se houver o uso de 
ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva. É 
estabelecida a periodicidade das avaliações de forma 
personalizada para suprir as necessidades de cada paciente, 
as avaliações são um instrumento valioso que os profissionais 
têm para quantificar a evolução e a progressão da doença, bem 
como a efetividade das terapias utilizadas. 
 
O papel da fisioterapia na ame e as perspectivas futuras 

A atuação da fisioterapia, tanto respiratória quanto 
motora, nos pacientes com AME é de extrema importância para 
a qualidade de vida dos indivíduos, independente da 
classificação. Dessa forma, quanto mais precoce for o 
diagnóstico e o início dos tratamentos farmacológicos, 
melhores serão os resultados atingidos com a atuação 
fisioterapêutica associada. 

A fisioterapia motora busca intervenções baseadas no 
nível funcional característico de cada tipo da doença, ou seja, 
pacientes que não adquirem a postura sentada (tipo I), 
pacientes que conseguem manter-se na postura sentada (tipo 
II) e pacientes deambulantes (tipos III e IV). Assim, os objetivos 
gerais variam, mas visam a prevenção de atrofias por desuso, 
manutenção ou melhora da função muscular residual e do 
movimento, prevenção e tratamento de contraturas e 
deformidades, posicionamento adequado, melhora da 
capacidade aeróbica, estimulação funcional e 
neuropsicomotora, entre outras. O fisioterapeuta sempre 
pretende aumentar a independência da criança ao máximo 
possível dentro de seu quadro clínico.  

Quanto aos pacientes que não adquirem a postura 
sentada, o enfoque fisioterapêutico é o quadro respiratório. 
Entretanto, a parte motora envolve importantes cuidados, 
desde o posicionamento até a estimulação funcional. A respeito 
do posicionamento, seja em cadeira de rodas ou leito, é preciso 
observar a manutenção de posturas que evitem encurtamentos 
e deformidades, com o auxílio de rolos, coxins e coletes 
torácicos e cervicais, conforme a necessidade, para prevenir a 
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instalação de escoliose (muito prevalente na AME tipo 1), além 
de mudanças de decúbito, evitando úlceras de pressão. No 
âmbito da funcionalidade, a indicação de órteses, os 
alongamentos, as mobilizações e toda a cinesioterapia são 
essenciais para a prevenção de contraturas musculares, 
limitações e deformidades articulares advindas do desuso, e 
retardar a progressão do acometimento motor. Por fim, a 
estimulação precoce é fundamental, uma vez que estudos 
correlacionam a não aquisição de etapas do desenvolvimento 
motor ao agravamento do prognóstico. É preciso observar o 
estímulo de marcos motores como o controle cervical, o rolar, 
o manuseio de objetos na linha média, a estimulação sensorial 
e proprioceptiva, além de ortostatismo a partir de 12 meses de 
idade (ainda que o paciente não seja capaz de atingir a 
deambulação), uma que vez auxilia a mineralização óssea, a 
melhora da circulação sanguínea e certo condicionamento 
aeróbico. 

Nos pacientes que adquirem a postura sentada (AME 
tipo II) é fundamental enfatizar a independência da criança 
nessa posição que diminui a sobrecarga dos cuidadores. 
Assim, o enfoque é voltado para atividades na postura sentada, 
além de mobilidade, prevenção de deformidades (incluindo 
escoliose), indicação de órteses funcionais e orientações aos 
pais e cuidadores acerca de adaptações com utensílios 
domésticos que promovam mais independência para a criança 
(como órteses de EVA que envolvam colheres e canetas, 
facilitando seu manuseio), além de todas as condutas 
previamente citadas, de acordo com o quadro do paciente. A 
estimulação do desenvolvimento motor deve observar a 
sedestação independente, uma vez que é uma capacidade 
atingível. A partir do tipo II da doença, a medida da força 
muscular pela escala MRC (Medical Research Council) pode 
ser aplicada para guiar possíveis condutas de leve 
fortalecimento e acompanhar o grau de progressão da perda 
de força. Uma vez que a criança com o tipo II da doença possuir 
a capacidade de comunicação e o cognitivo preservados, é de 
extrema importância que participe do plano de tratamento 
expondo seus desejos para que sejam considerados. 
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Por fim, nos pacientes deambulantes (tipo III) a ênfase 
é dada para o condicionamento aeróbico, conforme a 
tolerância, o grau de fadiga, a manutenção da marcha, a 
prevenção de deformidades articulares, posturais e de atrofia 
adicional pelo desuso. Ademais, a ortetização funcional pode 
ser indicada em casos de auxílio ao ortostatismo e eventual 
marcha assistida conforme a evolução da doença com o uso 
da órtese KAFO (joelho, tornozelo e pé), que promove 
estabilização e ajuda a preservar a marcha por mais tempo. 

 Uma consideração importante da fisioterapia motora 
na AME abrange a fadiga, chamada por alguns autores como 
fadiga neural, na qual os neurônios motores restantes são 
sobrecarregados durante o exercício, resultando no sintoma 
clássico de fadiga precoce (além dos fatores de 
comprometimento respiratório). Assim, os exercícios de 
abordagem fisioterapêutica, principalmente de promoção do 
condicionamento aeróbico, devem ser realizados com 
aplicação de escalas de avaliação da fadiga percebida, como a 
Escala de Gravidade da Fadiga, Escala OMNI de percepção do 
esforço e outras. Para contornar o desenvolvimento da fadiga 
é necessário observar a frequência adequada, o aumento 
gradual na intensidade, a duração do exercício e o maior 
número ou tempo de intervalos entre as séries e os exercícios. 

Outra consideração diz respeito ao fortalecimento 
muscular. Atualmente, não há consenso na literatura sobre o 
fortalecimento em pacientes com AME. Se ele é benéfico ou 
prejudicial para a integridade muscular e nem consenso quanto 
aos parâmetros de intensidade e frequência, dada a natureza 
progressiva da doença. Entretanto, alguns estudos afirmam 
que o fortalecimento pode melhorar o desempenho funcional 
de atividades antigravitacionais, pode neutralizar a progressão 
da doença, ainda que parcialmente, evitar a deterioração por 
desuso e apresentar um efeito neuroprotetor em uma relação 
em que a maturação da unidade motora pode aumentar a 
resistência do neurônio motor evitando a morte celular. Para a 
maior segurança durante o período de execução de um 
programa de exercícios, como fortalecimento, é possível usar 
a medida dos níveis sanguíneos de Creatina quinase, por ser 



 

 385 

considerada um marcador de dano muscular e de aceleração 
da morte neuronal provocada progressivamente pela doença. 

Devido ao grave comprometimento respiratório 
causado, a fisioterapia exerce um papel de vital importância na 
otimização dos resultados respiratórios em crianças com AME, 
o que envolve procedimentos de intervenção intensiva durante 
períodos de agudização ou intercorrências da doença em 
ambiente hospitalar, bem como a orientação e o ensino de pais, 
cuidadores ou os próprios indivíduos com AME para melhorar 
a condição respiratória em ambiente doméstico. Os cuidados 
respiratórios abrangem a terapia de higiene brônquica, o 
treinamento muscular respiratório e os suportes ventilatórios 
não invasivo e invasivo. 

Os cuidados respiratórios da fisioterapia em cada 
paciente dependerão do tipo, do grau de acometimento da 
doença e da necessidade do paciente. Geralmente, o tipo 1 é 
o que demanda maior enfoque terapêutico respiratório. Dessa 
forma, uma vez que a AME provoca sintomas como o 
comprometimento da tosse, a hipoventilação durante o sono, a 
fraqueza muscular respiratória, o subdesenvolvimento da 
parede torácica, dos pulmões e infecções recorrentes, algumas 
condutas são essenciais, seja para o tratamento ou para a 
prevenção de agravos.  

Em relação ao comprometimento da tosse, a principal 
consequência é a ausência ou a dificuldade para realizar a 
higiene brônquica de forma independente. Assim, as terapias 
de higiene brônquica são fundamentais para promover a 
eliminação do acúmulo excessivo de secreções. Como 
exemplos há a drenagem postural, a tosse assistida e até 
mesmo a aspiração traqueal. A grande ênfase está na tosse 
assistida, seja manual, na qual o fisioterapeuta gera uma 
pressão abdominal; ou tóraco-abdominal, que auxilia o fluxo 
expiratório após uma insuflação máxima; ou mecânica 
(exsuflação mecânica), efetuada por interface de uma máscara 
e equipamento chamado máquina de tosse, que estimula a 
tosse e a remoção de secreções por meio de alterações 
pressóricas. Além disso, com a tosse comprometida, alguns 
cuidados de posicionamento também são necessários, como a 
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manutenção da cabeceira da cama elevada em 30º para evitar 
situações de aspiração e engasgo. 

No caso de hipoventilação noturna, uma alternativa 
para evitá-la e impedir que maiores intercorrências aconteçam 
durante o período do sono é a utilização de VNI com altas 
pressões, por meio de máscara nasal ou oronasal. A VNI, 
nesses casos, é responsável por garantir um volume corrente 
adequado em momentos de apnéia, bradipnéia ou respiração 
superficial para que a troca gasosa não seja comprometida, 
promovendo a qualidade do sono e a prevenção de 
insuficiência respiratória. O modo ventilatório a ser utilizado, 
seja CPAP (Contiunous Positive Airway Pressure) ou BiPAP 
(BI-level Positive Airway Pressure) dependerá do estado geral 
do paciente, além do conforto e adaptação. Porém, o BiPAP 
apresenta maiores vantagens ao oferecer uma pressão de 
suporte na inspiração que mantém um volume corrente maior. 
Conforme a evolução da doença, a duração de uso da VNI 
tende a aumentar progressivamente, podendo atingir 24 horas 
diárias. Porém, seu uso prolongado pode favorecer a 
ocorrência de ulcerações na pele, conjuntivites, obstrução 
nasal e distensão gástrica. Portanto, é necessária a avaliação 
constante dos efeitos da pressão positiva, além do estado geral 
das vias aéreas, para garantir que estão pérvias e sem 
obstrução, além da presença de reflexo de tosse.  

Sobre a fraqueza muscular, o treinamento muscular 
respiratório (TRM) é capaz de retardar o início da falência 
respiratória por meio da melhora da função pulmonar, melhora 
da resistência ao cansaço e retardo no declínio do volume 
corrente, auxiliando a fase de inspiração e a fase expiratória da 
tosse. O treinamento geralmente é realizado com o dispositivo 
Threshold, que oferece gera certa resistência (definida pelo 
fisioterapeuta após a manovacuometria) para a inspiração ou 
expiração, melhorando o endurance da musculatura envolvida. 
Entretanto, o TRM deve ser realizado em pacientes 
cooperativos. 

Outro desafio no manejo da fisioterapia respiratória é 
lidar com o subdesenvolvimento dos pulmões e da parede 
torácica em pacientes com AME. O uso da VNI pode favorecer 
o crescimento mais típico ou saudável da parede torácica, 
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retardar o surgimento ou o agravamento das deformidades e 
prevenir as atelectasias pulmonares por hipoventilação, que 
geralmente culminam em não evolução do crescimento 
pulmonar. Outra forma de driblar essas repercussões e manter 
a elasticidade adequada do pulmão e da parede torácica, e 
promover seus crescimentos de forma mais adequada ao longo 
do tempo, é a técnica de empilhamento de ar (air stacking), que 
aumenta o volume pulmonar promovendo a expansão do 
pulmão e do tórax com insuflações consecutivas e empilhadas. 
Essa técnica pode ser realizada ativamente com ventiladores 
ou ressuscitadores manuais. 

De forma geral, a VNI e as técnicas fisioterapêuticas 
supracitadas podem prolongar a sobrevida de pacientes com 
AME e melhorar o quadro de forma paliativa, além de adiar a 
necessidade de traqueostomia. Entretanto, com o agravamento 
do quadro e a progressão da doença, a VMI pode ser 
necessária, geralmente por meio do uso de cânula de 
traqueostomia. Nesses casos, é necessário observar as 
possíveis complicações decorrentes, como pneumonias, 
comprometimento da linguagem, da deglutição e dos 
mecanismos de defesa das vias aéreas. Vale ressaltar que a 
decisão de uso da VMI deve ser tomada em conjunto, com base 
em uma discussão entre a equipe multidisciplinar e a família do 
paciente, sempre considerando seu estado clínico, prognóstico 
e qualidade de vida. 

Sob um olhar atual, a AME está inserida no grupo de 
doenças que fazem parte de uma nova era de terapêutica 
neurológica, decorrente das recentes evidências de efeito 
clinicamente significativo com a terapia genética por 
medicamentos após uma longa jornada em que a história 
natural da doença, especialmente de sua forma mais grave, se 
fosse não tratada, resultaria em dependência de ventilação 
invasiva e até em óbito. Uma das consequências diretas e 
imediatas mais dramáticas dessa mudança na terapia paliativa 
tradicional é que as crianças com a forma mais grave da 
doença sobreviverão além do momento em que teriam 
anteriormente sucumbido por insuficiência respiratória, e 
poderão atingir marcos motores geralmente associados aos 
tipos menos graves de AME, como sedestação e ortostatismo. 
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A atuação da fisioterapia, antes meramente paliativa e com o 
olhar voltado para os sintomas, agora salta para um papel 
fundamental de complementação da eficácia dos novos 
medicamentos, que não alcançam sozinhos a mudança total do 
curso da doença na capacidade motora e respiratória da 
criança, sendo necessária a realização do acompanhamento 
fisioterapêutico. Diante do exposto, com o tratamento 
específico iniciado de forma precoce (o que envolve questões 
muito mais profundas, como acessibilidade) e com a mudança 
no curso clínico da AME, mais crianças atingirão a 
adolescência e a idade adulta, com diferentes níveis de 
necessidade de cuidados de fisioterapia e reabilitação. 

Sugere-se, desse modo, a constante atualização dos 
profissionais de saúde acerca da doença e seus novos 
tratamentos e perspectivas, uma vez que vivemos um 
momento de mudança científica provocado pelas terapias de 
alteração do curso natural da doença. São necessários amplos 
estudos e pesquisas voltados ao tema. 
 
Considerações finais 

A trajetória histórica da Atrofia Muscular Espinhal 
(AME) caracteriza a importância de estudos genéticos 
altamente tecnológicos e de avaliações críticas das evidências 
científicas disponíveis, uma vez que novas e modernas 
terapias medicamentosas alteram o curso natural da doença e 
reduzem a frequência e a gravidade das intercorrências 
respiratórias (e motoras) que antes eram inevitáveis. Assim, 
ainda que as novas terapias devam ser aplicadas em uma 
janela de tempo específica a partir do início do 
desenvolvimento, a possibilidade de cura trouxe esperança 
para os indivíduos e seus familiares, com promoção de 
qualidade de vida e maior expectativa de vida. 

Ainda há muito a ser compreendido sobre a AME e 
suas constantes atualizações em todos os quesitos, como 
classificações, tratamentos e aspectos fisioterapêuticos, como 
os citados no presente capítulo. Porém, com a publicação 
deste há a esperança alcançar maior conscientização e 
informação sobre a doença, principalmente sobre suas 
intercorrências respiratórias e a atuação do fisioterapeuta 
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diante delas. Há também a esperança de que o vigente capítulo 
fomente a reflexão dos profissionais de saúde sobre o futuro da 
fisioterapia no tratamento da doença mediante a efetividade 
das novas medicações de cura e estimule novas produções 
científicas de perspectivas futura.  
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Resumo 
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma enfermidade 
adquirida, neurodegenerativa de causa desconhecida, que 
acomete principalmente os neurônios motores no corno 
anterior da medula espinhal, do tronco cerebral e as células de 
Betz do córtex motor no encéfalo. Os indivíduos podem 
desenvolver dificuldade para se mover, engolir, falar ou formar 
palavras e respirar. O envolvimento dos músculos inspiratórios 
e expiratórios e dos músculos bulbares associados às 
complicações que desencadeiam estas alterações musculares 
são responsáveis pela maioria das mortes em pacientes com 
ELA. A indicação da VNI para estes pacientes ocorre a partir 
do surgimento de sintomas de hipoventilação alveolar e queda 
de 50% da Capacidade Vital Forçada, tendo como objetivo a 
resolução dos sinais e sintomas de hipoventilação noturna, a 
melhora das trocas gasosas, o aumento do fluxo de ar, a 
melhora da complacência pulmonar e a redução dos quadros 
de infecção respiratória.  
 
Palavras-chave: ELA. VNI. Músculos. Respiratórios. 
Distúrbios. 
  
Abstract 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an acquired, 
neurodegenerative disease of unknown cause, which mainly 
affects motor neurons in the anterior horn of the spinal cord, 
brain stem and Betz cells of the motor cortex in the brain. 
Individuals may develop difficulty in moving, swallowing, 
speaking or forming words and breathing. The involvement of 
inspiratory and expiratory muscles and bulbar muscles 
associated with the complications that trigger these muscle 
changes, are responsible for most deaths in patients with ALS. 
The indication of NIV for these patients occurs from the 
appearance of symptoms of alveolar hypoventilation and a 50% 
drop in Forced Vital Capacity and aims to resolve the signs and 
symptoms of nocturnal hypoventilation, improve gas exchange, 
increase flow of air, improvement of pulmonary compliance, 
reduction of respiratory infection.  
Keywords: ASL. NIV. Muscles. Respiratory. Disorders. 
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Resumen 
O Resumo acima traduzido para o espanhol em itálico e 
justificado. O Resumo acima traduzido para o espanhol em 
itálico e justificado. O Resumo acima traduzido para o espanhol 
em itálico e justificado. O Resumo acima traduzido para o 
espanhol em itálico e justificado. O Resumo acima traduzido 
para o espanhol em itálico e justificado. O Resumo acima 
traduzido para o espanhol em itálico e justificado. La esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa adquirida de causa desconocida, que afecta 
principalmente a las neuronas motoras del cuerno anterior de 
la médula espinal, el tronco encefálico y las células de Betz de 
la corteza motora del cerebro. Las personas pueden desarrollar 
dificultad para moverse, tragar, hablar o formar palabras y 
respirar. La participación de los músculos inspiratorios y 
espiratorios y de los músculos bulbares asociados con las 
complicaciones que desencadenan estos cambios musculares, 
son responsables de la mayoría de las muertes en pacientes 
con ELA. La indicación de VNI para estos pacientes se da a 
partir de la aparición de síntomas de hipoventilación alveolar y 
una caída del 50% en la Capacidad Vital Forzada y tiene como 
objetivo resolver los signos y síntomas de la hipoventilación 
nocturna, mejorar el intercambio gaseoso, aumentar el flujo. de 
aire, mejora de la distensibilidad pulmonar, reducción de la 
infección respiratoria. 
 
Palabras clave: ELA. VNI. Músculos. Respiratoria. Disturbios. 
  
Introdução 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) também intitulada 
como doença de Charcot ou doença de Lou Gehring, além de 
doença do neurônio motor, é uma enfermidade adquirida 
neurodegenerativa de causa desconhecida, que acomete 
principalmente os neurônios motores no corno anterior da 
medula espinhal, do tronco cerebral e as células de Betz do 
córtex motor no encéfalo. Em consequência disso, vai causar a 
morte dos neurônios de controle dos músculos voluntários de 
maneira crônica e progressiva, geralmente com óbito em torno 
de 3 a 5 anos após o início da sintomatologia. Os músculos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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voluntários produzem movimentos como mastigar, andar, falar 
e respirar. A doença é progressiva, o que significa que os 
sintomas pioram com o tempo.  

No Brasil, a primeira descrição de ELA foi feita pelo Dr. 
Cypriano de Freitas, publicada em 1909, no Brasil Médico e, 
em 1910, nos Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e 
Medicina Legal, página 71. e os estudos epidemiológicos foram 
apresentados por José Mauro Braz de Lima em 1983 (INDC-
UFRJ), correspondentes a um período de 15 anos (1963 a 
1977). 

A causa para a Esclerose Lateral Amiotrófica não é 
totalmente esclarecida. Os trabalhos epidemiológicos, e 
sobretudo os experimentos com modelos animais, têm 
permitido concluir que a doença relaciona-se com a presença 
de algum fator genético e a sua expressão clínica estaria 
relacionada com a exposição deste indivíduo, marcado 
geneticamente, a algum fator, ou fatores, que funcionariam 
como gatilho para o desencadeamento do processo de 
degeneração do motoneurônio.  

Dentre os gatilhos destacam-se: processo inflamatório, 
exposição a agentes tóxicos (endógenos – do próprio indivíduo, 
ou exógenos – produtos do meio ambiente, por exemplo 
exposição ao BMAA) e atividade física. Apesar disso, o que 
muitos perguntam é se podemos prevenir de alguma forma que 
tenhamos a ELA. Os fatores de risco conhecidamente que se 
têm hoje para a doença incluem hereditariedade, idade e sexo. 
E os fatores que ainda estão em estudo e portanto não são 
confirmados são o tabagismo, a exposição ao chumbo e 
serviço militar.  

A ELA apresenta-se de 3 tipos: ELA esporádica, ELA 
familiar e ELA com mutação no gene VAPB (ELA tipo 8). Além 
da mutação do gene SOD1, há estudos tentando identificar 
outros genes candidatos contribuintes para a ELA, como por 
exemplo o gene da Apoliproteína E (ApoE). 

Embora ELA / DNM seja considerada uma doença de 
incidência rara, cerca de 1 caso para 100.000 pessoas/ano, ela 
representa um grande impacto pessoal e socioeconômico para 
o indivíduo e para a sociedade. Assumindo-se que uma família 
completa constitui-se de 3 gerações, e que cada indivíduo tem 
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2 filhos, e que o período de cada geração é de 20 anos, calcula-
se que 1 em cada 200 indivíduos tenha um membro familiar 
afetado pela ELA.  

Exceto em um pequeno foco no Pacífico Ocidental, 
onde a ELA assumiu uma forma epidêmica, a frequência é 
similar em todo o mundo. Aparentemente, a frequência tem 
aumentado uniformemente e não parece que se encontra 
relacionada com a maior habilidade dos médicos para 
reconhecerem a doença. Sob uma forma mais geral, no estudo 
da ELA verifica-se que o sexo masculino é mais comprometido 
que o feminino em uma proporção de 2:1, e que os brancos são 
mais afetados que os negros, com média de idade do início aos 
57 anos, um pouco mais precoce nos homens. Cerca de 4% a 
6% dos casos afetados são pessoas com menos de 40 anos.  

A forma esporádica é a forma mais comum desta 
doença, contabilizando cerca de 90% dos casos totais no 
mundo todo. A média de sobrevivência dos pacientes após o 
início dos sintomas é de 3 a 5 anos. Na forma com 
envolvimento bulbar (Paralisia Bulbar Progressiva) a 
sobrevivência é menor, variando de 6 meses a 3 anos. Há, por 
outro lado, pessoas que vivem mais do que dez anos com a 
doença.  

Faltam ainda no Brasil dados epidemiológicos 
disponíveis sobre esta enfermidade, principalmente quanto aos 
aspectos de distribuição por gênero, tempo de início da 
sintomatologia até o diagnóstico e resultado de testes. Tais 
estudos estão restritos aos centros de referências. 

Hodiernamente, não existe cura para a ELA e o 
tratamento passa pelo alívio da sintomatologia associada à 
doença, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos 
indivíduos portadores da doença. O Riluzol é o único fármaco 
aprovado que demonstrou retardar a progressão da doença, 
em estudos científicos controlados. Tem um moderado efeito 
no aumento da esperança média de vida, no entanto, não 
diminui a taxa de mortalidade. 
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DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS QUE ACOMETEM 
PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 
(ELA) ETIOLOGIA 

A ELA pertence a um grupamento amplo de distúrbios 
conhecidos como doenças do neurônio motor, que são 
ocasionados pela deterioração gradual e morte dos neurônios 
motores. Os neurônios motores são células nervosas que se 
estendem do cérebro à medula espinhal e aos músculos do 
corpo todo. Estes neurônios iniciam e fornecem links de 
comunicação vitais entre o cérebro e os músculos voluntários 
do corpo. 

As mensagens dos neurônios motores no cérebro, que 
chamamos de neurônios motores superiores, são transmitidas 
aos neurônios motores na medula espinhal e aos núcleos 
motores do cérebro, os quais chamamos neurônios motores 
inferiores, e da medula espinhal e núcleos motores do cérebro 
para um determinado músculo ou músculos. 

Na ELA, tanto os neurônios motores superiores quanto 
os neurônios motores inferiores degeneram ou morrem e 
param de enviar mensagens aos músculos. Incapazes de 
funcionar, os músculos enfraquecem progressivamente, 
começam a se contorcer e atrofiar. Eventualmente, o cérebro 
perde sua capacidade de iniciar e controlar movimentos 
voluntários. 
  
FORMAS DE MANIFESTAÇÃO  

As causas para a ELA são desconhecidas. 
Conclusivamente, nenhum fator isoladamente encontra-se 
fortemente associado à ELA. Quando pensamos no quadro 
geral dos pacientes com a doença, a proporção de casos que 
poderiam ser atribuídos a qualquer um destes fatores é muito 
pequena. Há indícios que, na verdade, não seja uma doença e 
sim uma síndrome decorrente de uma variedade de diversos 
insultos no Sistema Nervoso Central (SNC), levando a uma 
idêntica ou quase idêntica via final patogênica comum, onde 
uma lesão inicial desencadeia cascatas de eventos auto 
sustentáveis, capazes de levar à morte seletiva de populações 
neuronais. 
 



 

 399 

Na ELA do tipo Esporádica, geralmente, acredita-se 
que o processo causal inicia-se no neurônio motor inferior 
(NMI), pela sua perda predominante e inclusões onipresentes. 
Mas alguns autores sugerem que o processo causal inicia-se 
no neurônio motor superior (NMS). Um único NMS inerva 
vários NMI, justificando-se desta forma um maior 
comprometimento de NMI. Quando há comprometimento 
bulbar, este é frequentemente associado com envolvimento 
abdominal e torácico, além de maior comprometimento tenar 
do que hipotenar. 

A ELA Familiar corresponde entre 5% a 10% de todos 
os casos de ELA. Apesar de assemelhar-se à ELA esporádica, 
esta forma tem uma causa genética. A média de idade do início 
é de 10 a 15 anos mais cedo do que para a ELA esporádica e, 
ainda, pode ter um início juvenil ou adulto jovem.  

Aproximadamente cerca de 10% dos pacientes com a 
forma adulta da ELA familiar sofrem de uma mutação no gene 
da enzima de cobre/zinco superóxido dismutase (SOD1) no 
cromossomo 21. Normalmente, a SOD realiza a dismutação do 
radical livre íon superóxido (O2) em água oxigenada (H2O2) e 
oxigênio molecular (O2). Acredita-se que a diminuição da 
atividade da SOD leva ao acúmulo do íon superóxido, que se 
liga então ao óxido nítrico (NO) para formar os radicais livres 
peróxidonitrila (ONOO-) e hidroxila (OH-). O acúmulo de 
radicais livres é altamente lesivo para a célula, pois provoca 
peroxidação das membranas e modificação de proteínas, 
culminando com a morte do motoneurônio. 

A ELA com mutação no gene VAPB (ELA tipo 8), 
descrita no Brasil, caracteriza-se clinicamente pelo início dos 
sintomas entre 25-40 anos, com progressão variável. Mutação 
no gene da vesícula associada à membrana da proteína 
associada à proteína B (VAPB), tem sido implicada como fator 
causal. 
 
SINAIS E SINTOMAS 

A ELA normalmente começa lentamente, com início de 
pequenas micro câimbras musculares, chamadas de 
fasciculações, que evoluem mais frequentes no corpo do 
indivíduo afetado, geralmente junto com sintomas de fraqueza 
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progressiva, nas mãos, pernas, ou nos músculos dos ombros 
e do pescoço. 

Para muitos indivíduos, o primeiro sinal de ELA pode 
aparecer na mão ou no braço, pois eles têm dificuldade com 
tarefas simples, como abotoar uma camisa, escrever ou girar 
a chave em uma fechadura. Em outros casos, os sintomas 
afetam inicialmente uma das pernas e as pessoas sentem 
estranheza ao caminhar, ao correr ou percebem que estão 
tropeçando ou tropeçando com mais frequência. 

Independentemente de onde os sintomas aparecem 
pela primeira vez, a fraqueza muscular e a atrofia se espalham 
para outras partes do corpo à medida que a doença progride. 
Os indivíduos podem desenvolver problemas para se mover, 
engolir, falar ou formar palavras e respirar. 

Embora a sequência de sintomas emergentes e a taxa 
de progressão da doença variem de pessoa para pessoa, por 
ventura, os indivíduos não serão capazes de ficar de pé ou 
andar, deitar ou levantar da cama por conta própria ou usar as 
mãos e os braços. Os indivíduos com ELA geralmente têm 
dificuldade em engolir e mastigar os alimentos, o que torna 
difícil comer normalmente e aumenta o risco de engasgo. Eles 
também queimam calorias em um ritmo mais rápido do que a 
maioria das pessoas sem ELA. Devido a esses fatores, as 
pessoas com ELA tendem a perder peso rapidamente e podem 
ficar desnutridas. 

Como os indivíduos com ELA geralmente mantêm sua 
capacidade de realizar processos mentais superiores, como 
raciocínio, memória, compreensão e solução de problemas, 
eles estão cientes de sua perda progressiva de função e 
podem ficar ansiosas e deprimidas. Uma pequena 
porcentagem de indivíduos pode ter problemas de linguagem 
ou de tomada de decisão, e há evidências crescentes de que 
alguns podem até desenvolver uma forma de demência com o 
tempo. 

Entretanto, apesar de todo este comprometimento 
muscular e de força dos membros e músculos, a ELA não 
costuma afetar o raciocínio e a inteligência, e nem as funções 
de controle da urina ou fezes. Por isso mesmo, muitos 
pacientes optam por lutar ferozmente contra a doença, pois 
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são capazes de pensar, entendem tudo e ficam conscientes o 
tempo todo. 

Portadores de ELA apresentam manifestações clínicas 
de uma degeneração motora progressiva e variam 
dependendo da localização do neurônio motor envolvido. 
Sendo a degeneração dos neurônios motores superiores, os 
sintomas incluem: músculos rígidos (espasticidade), reflexos 
exagerados (hiperreflexia) incluindo um reflexo hiperativo de 
arqueada. Um reflexo anormal comumente chamado sinal ou 
reflexo de Babinski (o dedo gordo do pé se estende até acima 
quando se estimula a parte lateral da planta do pé com um 
objeto arredondado) também indica lesão nos neurônios 
motores superiores. Já os sintomas da degeneração dos 
neurônios motores incluem: debilidade e atrofia muscular, 
cãibras musculares, e contrações momentâneas e 
involuntárias dos músculos que podem ser vistas debaixo da 
pele (fasciculações).  
 
DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS 

Uma das características da esclerose lateral 
amiotrófica é que a doença sempre evolui em progressão, 
podendo ser bem lenta, ou mais rápida, mas sempre em 
semanas, meses. Nunca em dias. Geralmente começa numa 
parte do corpo e vai se propagando para as demais. Com o 
avançar da doença e o passar do tempo, os músculos vão 
ficando mais e mais fracos, e aí aparecem as atrofias. A 
musculatura vai ficando mais fraca e o indivíduo perde peso, 
pois perde muita massa muscular. No final da doença, há 
dificuldade para engolir, mastigar, e até respirar. 

Os indivíduos com ELA terão dificuldade em respirar à 
medida que os músculos do sistema respiratório enfraquecem. 
Eles eventualmente perdem a capacidade de respirar por conta 
própria, levando à incapacidade de ventilação normal dos 
pulmões por uma ineficiência da musculatura inspiratória 
associada à inatividade da inervação da região bulbar. O 
envolvimento dos músculos inspiratórios e expiratórios e dos 
músculos bulbares associados às complicações que 
desencadeiam estas alterações musculares são responsáveis 
pela maioria das mortes em pacientes com ELA. 
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Os primeiros sintomas, normalmente, ocorrem no 
período do sono REM (Rapid Eye Movement: "Movimento 
Rápido dos Olhos"), o sono mais profundo e mais difícil de ser 
alcançado, sendo a fase de maior relaxamento do corpo. 
Dentre os sintomas de hipoventilação noturna estão os 
despertares frequentes, pesadelos, confusão noturna, cefaléia 
matinal bifrontal, fadiga e sonolência diurna excessiva. A 
dispneia aos pequenos esforços, a ortopneia e a respiração 
rápida e superficial são sintomas comuns nos pacientes e 
sugerem fraqueza do músculo diafragmático. Os músculos 
respiratórios em pacientes com ELA podem estar alterados 
mesmo sem alteração da função pulmonar. 

Com a evolução da doença, ocorre fraqueza da 
musculatura expiratória associada à disfunção da glote, 
levando a incapacidade de gerar pressão toracoabdominal e 
pico de fluxo expiratório adequado para realizar uma tosse 
efetiva. A tosse é um mecanismo de proteção pulmonar 
essencial para manter as vias aéreas livres de secreção e de 
corpos estranhos. Devido ao comprometimento da 
musculatura orofaríngea, o acúmulo de secreções nessa 
região é comum, favorecendo a broncoaspirações e, 
consequentemente, maior risco de pneumonias recorrentes, 
além de obstrução brônquica e aumento no risco de infecções 
respiratórias.  

Pacientes com ELA podem apresentar 
comprometimento da tosse por diversos fatores, como redução 
do volume de ar inspirado por fraqueza do músculo diafragma, 
incapacidade de fechar a glote em razão da disfunção da 
musculatura bulbar e/ou incapacidade de expelir o ar 
intrapulmonar por fraqueza dos músculos expiratórios. 
Necessitando assim, auxílio à tosse para eliminar secreções 
das vias aéreas garantindo uma ventilação adequada e 
manutenção de troca gasosa, evitando futuras complicações. 
Manobras fisioterapêuticas respiratórias como exercícios de 
empilhamento de ar e tosse assistida por intermédio de 
aparelhos podem auxiliar na manutenção da higiene 
brônquica. 

Uma técnica amplamente utilizada é a ventilação 
mecânica não invasiva (VNI), comumente feita por meio de um 
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BiPAP. A indicação ocorre a partir do surgimento de sintomas 
de hipoventilação alveolar e queda da Capacidade Vital 
Forçada, e tem como objetivo a resolução dos sinais e 
sintomas de hipoventilação noturna, a melhora das trocas 
gasosas, o aumento do fluxo de ar, a melhora da complacência 
pulmonar, a redução dos quadros de infecção respiratória. O 
uso da VNI tem se mostrado fundamental para a melhora da 
qualidade de vida e aumento da sobrevida desses pacientes 
em diversos estudos observacionais. Em um ensaio clínico 
randomizado e controlado, publicado em 2006, o grupo de 
pacientes que utilizou VNI apresentou melhores indicadores de 
qualidade de vida e uma sobrevida média de 205 dias a mais 
que o grupo de pacientes que não a utilizou. 

O momento de indicar o uso da VNI ainda não é um 
consenso. A indicação em pacientes com ELA tem sido 
recomendada quando há uma redução de 50% da capacidade 
vital forçada (CVF), e/ou uma diminuição da saturação de 
oxigénio no sangue (SpO2) abaixo de 88% para mais de 5 
minutos consecutivos durante a noite, e/ou aumento da 
pressão inspiratória máxima dos músculos inspiratórios 
(PIMMI) acima 60 cm H2O. 

A alteração primária dos músculos respiratórios 
determina alterações secundárias nos pulmões e caixa 
torácica. Estas alterações associadas levam, em longo prazo, 
à modificação dos centros respiratórios e consequentemente 
do volume corrente e das demais variáveis do padrão 
respiratório. Estas modificações determinam uma diminuição 
da mecânica ventilatória ocasionando uma hipoventilação 
alveolar, microatelectasias, redução da complacência 
pulmonar e da mobilidade de caixa torácica e limitação da 
capacidade metabólica do diafragma pela diminuição do tempo 
de relaxamento durante o tempo expiratório do ciclo 
ventilatório. O comprometimento do padrão respiratório 
combinado com a fraqueza muscular respiratória leva a 
alterações nos gases arteriais determinando o 
desenvolvimento da insuficiência respiratória que é 
normalmente precedida de pneumonias por incapacidade de 
expectoração determinada pela fraqueza dos músculos 
expiratórios.  
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Na ELA os pacientes nunca deverão ser somente 
oxigenados e sim ventilados. A fraqueza muscular leva à 
hipercapnia e hipoxemia, e a suplementação de oxigênio 
agrava a hipoventilação alveolar por suprimir o estímulo do 
centro respiratório pela hipóxia e a piora dos gases sanguíneos 
por intensificar a desigualdade da relação ventilação-perfusão. 
O oxigênio só poderá ser utilizado nos quadros de infecções, 
quando necessário, desde que associado à ventilação. 

À medida que a doença progride e os músculos 
enfraquecem ainda mais, o suporte respiratório pode ser 
fornecido para além da ventilação não-invasiva, sendo pela 
ventilação invasiva através da traqueostomia, que consiste 
numa operação em que se introduz um tubo de plástico para 
respirar diretamente na traquéia do paciente através de uma 
abertura no pescoço. A ventilação mecânica por meio da 
traqueostomia pode prolongar a vida por anos, o que para 
algumas pessoas é válido, mas para outras não. 

Os indivíduos com ELA e suas famílias costumam 
considerar vários fatores ao decidir se e quando usar suporte 
ventilatório. Esses dispositivos diferem em seus efeitos na 
qualidade de vida e no custo de uma pessoa. Embora o suporte 
ventilatório possa aliviar os problemas respiratórios e prolongar 
a sobrevivência, ele não afeta a progressão da ELA. As 
pessoas podem optar por se informarem totalmente sobre 
essas considerações e os efeitos a longo prazo da vida sem 
movimento antes de tomarem decisões sobre o suporte 
ventilatório. 

O único tratamento farmacológico aprovado para a 
ELA consiste na administração por via oral de Riluzol, de 50 
mg, duas vezes por dia, em pacientes com sintomas de 
duração inferior a 5 anos, uma CVF superior 60%, sem 
traqueostomia e com idade inferior a 75 anos. Este fármaco 
tem ação anti-excitotoxitória/antiglutamatérgica.  
 
Considerações finais  

A ELA, apesar de ser considerada uma doença 
neurodegenerativa rara, tem se confirmado em um aumento da 
sua incidência nos últimos anos. Seu tratamento exige a 
participação de uma equipa multidisciplinar e inclui o 
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tratamento não farmacológico e o farmacológico. Por ser uma 
doença progressiva que acomete o funcionamento dos 
músculos respiratórios, os resultados dos estudos demonstram 
a importância da fisioterapia respiratória em pacientes com 
ELA. Avaliações pulmonares regulares, cuidados respiratórios 
apropriados e manejo adequado da insuficiência respiratória 
são fundamentais para uma melhor qualidade de vida e 
aumento da sobrevida desses pacientes. 

Tendo em vista que a única medicação aceita 
mundialmente, o Riluzole, aumenta a sobrevida em 
aproximadamente dois a três meses, pode-se concluir que a 
administração de pressão positiva pode ser uma ferramenta 
importante no tratamento, contudo, a indicação da terapia no 
início da evolução da doença ainda é desconhecida. O controle 
respiratório é feito por meio de ventilação não invasiva ou 
ventilação invasiva. A utilização de fisioterapia respiratória em 
âmbito domiciliar também possui resultados promissores, 
porém mais estudos serão necessários para confirmar a 
indicação deste tipo de abordagem terapêutica, principalmente 
com o objetivo de identificar precocemente a insuficiência 
respiratória e buscar estratégias de tratamento mais eficazes. 

Os cuidados paliativos são uma abordagem de 
tratamento que promovem a qualidade de vida de pacientes 
que enfrentam doenças que ameacem a continuidade de vida 
como a ELA, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. 
Esses cuidados também se estendem às famílias dos 
pacientes.  
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Resumo 
Dentro de um quadro epidemiológico, o Covid-19 tem sido 
causa de várias mobilizações sanitárias a âmbito mundial.  Este 
capítulo tem como intuito trazer um panorama sobre a variante 
Sars-CoV-2, COVID-19, desde as características do vírus, sua 
contração, sintomas, tratamentos, como também a 
apresentação sucinta das possíveis sequelas e reabilitações 
pós-Covid-19. Estas abordagens tiveram como metodologia 
pesquisas bibliográficas dos assuntos tratados em artigos 
científicos e também uma leitura das literaturas afins. 
 
Palavras-chave: Covid-19. Sequelas. Reabilitação. 
Panorama.  
 
Abstract 
Within an epidemiological framework, Covid-19 has been the 
cause of several health mobilizations worldwide.  This chapter 
aims to provide an overview of the variant Sars-CoV-2, COVID-
19, from the characteristics of the virus, its contraction, 
symptoms, treatments as well as the succinct presentation of 
possible after-effects and rehabilitation post-Covid-19. These 
approaches had as methodology bibliographical research of the 
subjects treated in scientific articles and also a reading of 
related literature. 
 
Keywords: Covid-19. After-effects. Rehabilitation. Overview.  
 
Resumen 
En el marco epidemiológico, el Covid-19 ha sido motivo de 
varias movilizaciones sanitarias en todo el mundo.  Este 
capítulo tiene como objetivo proporcionar una visión general de 
la variante Sars-CoV-2, COVID-19, desde las características 
del virus, su contracción, los síntomas, los tratamientos, así 
como la presentación sucinta de las posibles secuelas y la 
rehabilitación post-Covid-19. Estos enfoques tuvieron como 
metodología la investigación bibliográfica de los temas tratados 
en artículos científicos y también la lectura de literatura 
relacionada. 
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Palabras clave: Covid-19. Secuelas. Rehabilitación. 
Perspectiva General. 
 
Introdução 

No final do ano de 2019, um vírus se alastrou 
rapidamente e de maneira agressiva, a nível global, mostrando 
ao mundo um cenário pandêmico, a causa das mortandades 
foram analisadas e atribuídas por complicações sistêmicas 
ocasionadas por infecção do vírus Sars-CoV-2, uma variante 
de uma tipificação viral que agora percebe-se atacando a 
espécie humana. Vírus este, fora antes encontrado em animais 
de outras espécies.  

O vírus é amplamente conhecido como Covid-19, que 
para a diminuição de contágio e propagação foram adotas 
medidas sanitárias severas em relação ao contato social, todas 
elas justificadas por fatores como: número de mortos; 
agravamento nos quadros respiratórios; complicações 
pneumológicas e; sequelas, tanto atribuídas aos métodos para 
tratamento dos pacientes por adquirirem comorbidades quanto 
do avanço de outros quadros clínicos predispostos e latentes. 

A apresentação desse capítulo visa trazer de forma 
informativa e sucinta, um panorama dentro das pesquisas 
publicadas em artigos, notas de agências governamentais em 
âmbito nacional e internacional, protocolos de atendimento dos 
infectados, bem como os quadros de reabilitação pós-Covid. É 
de extrema importância analisar todo o contexto mundial da 
referida pandemia, pois assim podem ser considerados 
diversos fatores de alerta para que possam ser adotas medidas 
informativas, sanitárias, medicamentosas, profiláticas, em 
regime de tratamento e também pós-tratamento, no que 
concerne a diversos quadros de recuperação das funções 
sistêmicas do aparelho respiratório, altamente degradado por 
complicações pneumológicas. 

 
 
  
 
 

 



 

 410 

COVID-19: UM PANORAMA SOBRE A PANDEMIA. 
          
O VÍRUS 

Amplamente divulgada como doença da corona vírus, 
Covid-19, é uma doença aguda infecciosa causada pelo vírus 
Sars-CoV-2. No dia 31 de dezembro de 2019 a Organização 
Mundial da Saúde foi comunicada sobre casos de pneumonia 
de etiologia microbiana na cidade de Wuhan, província de 
Hubei, China, sendo detectada a presença do vírus Sars-CoV-
2. 

O Vírus da família Coronaviridae causam uma 
variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente 
no trato respiratório. As partículas virais são esféricas e 
revestidas por um envelope fosfolipídico, as partículas 
apresentam projeções que emanam do envelope em forma de 
espículas,  tais projeções geram um aspecto de coroa, daí a 
denominação coronavírus.  

Sete espécies podem infectar humanos, sendo que 
três podem produzir doenças graves, o Sars-CoV-2; o Sars-
CoV, agente da pandemia de Sars (síndrome respiratória 
aguda grave) de 2002-2003 e; o Mers-CoV, causador da Mers 
(síndrome respiratória do Oriente Médio).  

O primeiro caso oficial de covid-19 foi de um paciente 
hospitalizado no dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, 
China. O primeiro artigo científico, publicado algumas semanas 
depois por pesquisadores chineses, descreveu o caso de um 
paciente de 41 anos admitido no Hospital Central de Wuhan em 
26 de dezembro. O fluído bronco-alveolar continha um vírus 
cujo genoma mostrou uma relação filogenética com 
coronavírus causadores da Sars e Mers. O vírus, mostrou alta 
similaridade genômica com as variações conhecidas dos vírus 
Sars-CoV, um vírus obtido de um morcego coletado na China. 
Esse resultado sugeriu que esse novo coronavírus poderia ter 
se originado de morcegos, um reservatório já identificado para 
o Sars-CoV. 

Várias evidências excluem a hipótese de que o Sars-
CoV-2 tenha tido uma origem laboratorial. No caso da Sars, 
sabe-se que o vírus foi transmitido de morcegos para civetas e 
desses hospedeiros intermediários para o homem, mas para o 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
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Sars-CoV-2 essa questão permanece em aberto. Em 
dezembro de 2019, iniciou-se um surto que atingiu cerca de 50 
pessoas na cidade de Wuhan, na China. A maioria dos 
pacientes tinha sido exposta ao mercado Huanan. Esse 
mercado comercializava frutos do mar, mas também animais 
silvestres, frequentemente vendidos vivos ou abatidos no local. 
Contudo, vários pacientes desse surto inicial não tiveram 
relação epidemiológica com o mercado, abrindo a possibilidade 
de que outras fontes de infecção pudessem estar envolvidas. 

Ao lado de vírus encontrados em morcegos, vários 
artigos relataram a presença de coronavírus em pangolins, 
com similaridade de 85,5% - 92,4% com o genoma do Sars-
Cov-2. Pangolins são vendidos ilegalmente na China pela sua 
carne, escamas e uso na tradicional medicina chinesa. Embora 
em princípio não fossem vendidos no mercado de Wuhan, não 
é possível descartar a sua possível venda ilegal.  O vírus 
encontrado nos morcegos se assemelhava aos dos pangolins, 
o que sugere que o pangolim não tenha transmitido o vírus 
diretamente ao homem. Estudos mostram que é possível que 
o vírus transmitido a humanos tenha sido um produto quimérico 
resultante da recombinação entre um vírus próximo ao 
encontrados nos morcegos e um segundo vírus próximo do 
vírus de pangolim.  

Essas transmissões geram uma hipótese da infecção 
assintomática de variantes do mesmo vírus até que toda a 
estrutura viral se tornasse ativa causando as infecções 
respiratórias. 

Geralmente, o quadro clínico é similar ao de uma 
infecção respiratória e a gravidade dos sintomas varia de um 
resfriado comum leve a uma pneumonia viral grave, que leva a 
uma síndrome de desconforto respiratório agudo, 
potencialmente fatal. Os sintomas característicos incluem 
febre, tosse, dispneia e perda do paladar/olfato, embora alguns 
pacientes possam ser assintomáticos. As complicações da 
doença grave incluem - mas não são limitadas a - insuficiência 
de múltiplos órgãos, choque séptico e tromboembolismo 
venoso. Os sintomas podem ser persistentes e continuar por 
mais de 12 semanas em alguns pacientes. 
 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0
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SÍNDROME PÓS-COVID 
Os estudos e pesquisas relacionados a essa doença 

indicam que seus efeitos prejudiciais no organismo humano 
podem ser maiores e mais duradouros do que se pensava. 
Antes, descrita como uma pneumonia um pouco mais grave 
que se manifestava na parcela de infectados com sintomas 
severos, a Covid-19 hoje é considerada por médicos e 
pesquisadores uma enfermidade mais abrangente, capaz de 
desencadear um processo inflamatório generalizado, a 
degradação dos pulmões é apenas o início das complicações. 

Diante dos casos clínicos atendidos por pesquisadores 
de diferentes países, passou-se a chamar a atenção para a 
possibilidade de que, em parte dos casos, alguns sintomas da 
Covid-19 podem persistir por longos períodos após o fim da 
fase aguda da doença. O risco de desenvolver uma síndrome 
pós-Covid-19 se estenderia às pessoas com manifestações 
graves e moderadas da doença. A lista de sintomas 
remanescentes é longa e variada.  

Estudos recentes também estimam que a Covid-19 
pode gerar complicações mais graves e até mesmo favorecer 
o surgimento de outras doenças, como a diabetes, quando o 
organismo não metaboliza de forma eficiente as moléculas de 
açúcar (glicose) no sangue. Esse cenário é preocupante e põe 
à prova a noção de que todas as pessoas que se livraram da 
Covid-19 podem ser consideradas de fato curadas por terem 
sobrevivido à infecção.  

Ainda não existem estatísticas capazes de traçar um 
panorama claro acerca desse novo capítulo da pandemia. 
Também é difícil estimar o risco de um paciente desenvolver 
sintomas persistentes após superar a fase aguda da Covid-19 
ou mesmo por quanto tempo esses sintomas podem perdurar.  
Também não há relatos de quais seriam os fatores 
relacionados do maior ou menor risco de uma pessoa 
acometida pelo novo coronavírus desenvolver complicações 
mais graves após a infecção. A maioria dos estudos de 
acompanhamento da saúde de indivíduos considerados 
curados da doença está em andamento ou em fase inicial de 
desenvolvimento. Não por acaso, as principais evidências dos 
efeitos de longo prazo da infecção emergem de trabalhos em 
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países precocemente atingidos pela pandemia que enfatiza 
como causa mais comum pós-Covid foi a dificuldade para 
respirar (dispneia). Essa complicação resulta da formação de 
fibroses, pequenas cicatrizes, no tecido pulmonar. Elas tornam 
o órgão menos flexível, o que pode comprometer a sua 
capacidade de realizar as trocas gasosas e de oxigenar os 
demais tecidos do corpo. A formação de fibroses pulmonares 
seria mais comum nos casos mais graves de Covid-19, em 
razão da ação direta do vírus ou ainda de um efeito indireto, 
consequência de uma resposta inflamatória desregulada na 
região afetada. As fibroses também podem surgir em 
decorrência do tempo em que alguns desses indivíduos ficam 
em UTIs respirando com o auxílio de ventilação mecânica.  

As complicações de longo prazo também podem se 
estender para além do pulmão, desenvolvendo anormalidades 
cardíacas por conta de inflamações no coração. 

O Sars-CoV-2 também pode infectar as células que 
revestem a parede interna dos vasos sanguíneos, provocando 
alterações no mecanismo de coagulação, levando a um quadro 
de hipercoagulabilidade, com a formação de trombos que 
podem causar infartos e hemorragias no coração associado à 
fase aguda da doença, mas é surpreendente a quantidade de 
manifestações neurológicas após os pacientes se curarem. 

Estudos sugerem que o novo coronavírus seria capaz 
de invadir e danificar diferentes células neuronais, como 
astrócitos e neurônios, causando uma inflamação que pode 
resultar em agitação psicomotora, delírios e alucinações meses 
após a fase aguda da Covid-19. 

Todas essas complicações, em parte, estariam 
relacionadas à versatilidade do vírus em invadir diferentes tipos 
de células.  

Outro aspecto da infecção pelo vírus que preocupa 
médicos e pesquisadores são as complicações decorrentes da 
formação excessiva de coágulos sanguíneos (trombos). A 
formação de trombos pode causar problemas sérios a 
depender de onde se alojam.              

Eles costumam se formar em vasos profundos das 
pernas ou da pélvis e podem viajar até os pulmões. Coágulos 
originados em vasos do pescoço e do tórax podem atingir o 
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interior do crânio. Se não forem desfeitos com medicamentos, 
podem causar a morte de parte do órgão — e da pessoa — por 
falta de oxigenação.  

Os sintomas causados pela infecção do novo 
coronavírus e as complicações subsequentes estariam 
associadas a outro fenômeno importante. Em muitos casos, o 
vírus provoca uma resposta inflamatória intensa e sistêmica, 
acionada pelas citocinas. Essa reação exacerbada do sistema 
de defesa à presença do vírus faz com que as células de defesa 
ataquem parte do tecido saudável em torno da área afetada, 
potencializando os danos ao órgão acometido, comprometendo 
suas funções.  

Não se sabe por que o sistema imunológico de alguns 
age de forma acentuada enquanto o de outros atua de modo 
mais localizado nas células infectadas. É possível que isso 
envolva, entre outros fatores, a constituição genética de cada 
pessoa ou a presença de doenças pré-existentes, que expõem 
constantemente o sistema imunológico a moléculas 
inflamatórias. Essa situação pode comprometer a capacidade 
de defesa do organismo contra outras doenças, como a Covid-
19. 

 
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PANDEMIA 

Calamidade ou catástrofe significa desgraça pública, 
flagelo. Podemos definir como estado de calamidade pública 
uma situação anormal, provocada por desastres, causando 
danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 
substancial da capacidade de resposta do poder público do 
ente atingido. 

Pandemia é o termo usado para descrever uma 
situação em que uma doença infecciosa ameaça muitas 
pessoas ao redor do mundo simultaneamente. 

O termo calamidade público costuma ser associado 
também à expressão ‘estado de emergência’. Ambas estão 
relacionadas, mas não significam exatamente a mesma coisa. 
As decisões governamentais estão ligadas ao uso de recursos 
para combater a crise instalada com a disseminação do vírus 
COVID-19, para que os efeitos da pandemia sejam 
amenizados. 



 

 415 

Quando a OMS utilizou a descrição pandemia não 
instaurou um estado ou situação, apenas foi uma 
caracterização do momento em que se encontram todos os 
países do mundo.  A humanidade enfrenta pandemias desde 
ao menos 1580, quando um vírus do tipo influenza, que causa 
gripes, surgiu na Ásia e se espalhou para a África, Europa e 
América do Norte. O termo é usado para descrever uma 
situação em que uma doença infecciosa afeta várias partes do 
mundo de maneira simultânea. 

Uma das pandemias mais graves já enfrentadas 
ocorreu entre 1918 e 1920. Estima-se que 50 milhões de 
pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola, 
mais do que as 17 milhões de vítimas, entre civis e militares, 
da 1ª Guerra Mundial. O exemplo mais recente foi a 
disseminação global do vírus influenza H1N1, que causou a 
pandemia da gripe suína, em 2009. Especialistas acreditam 
que ele tenha infectado milhões de pessoas e matado centenas 
de milhares. 

Mas uma pandemia não se caracteriza pela gravidade 
da doença que ela causa. O principal fator é o geográfico, 
quando todas as pessoas no mundo correm risco. Pandemias 
são mais prováveis com novos vírus. Como não existem 
defesas naturais contra eles ou medicamentos e vacinas para 
proteção, os vírus infectam muitas pessoas e se espalham 
facilmente e de forma sustentada. 

Situações extremas requerem medidas extremas. É 
por isso que, em caso de estado de calamidade pública, o 
governante tem à sua disposição poderes que em situações 
normais seriam considerados abusivos, a fim de resguardar a 
população atingida. Além disso, o governante passa a 
compartilhar responsabilidades com outros entes. Com isso, ao 
decretarem estado de calamidade pública, os governos de 
diversos países utilizaram as recomendações da OMS em: 
medidas sanitárias de isolamento social; utilização de 
máscaras e higienização; trazendo conscientização as 
populações e; tendo a responsabilidade em tempo hábil a 
trazer estratégias de amenização nos impactos ocasionados 
por estas medidas. 
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QUADRO CLÍNICO GERAL 
Pneumonia é a manifestação mais frequente e mais 

grave da infecção. Em geral, o paciente cursa com febre, tosse, 
dispneia e infiltrados bilaterais, os sinais e sintomas não 
diferem clinicamente da gripe sazonal. Casos mais graves 
evoluem com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
(SDRA), denominação que se refere ao acúmulo de líquidos 
nos pulmões e que pode acontecer em diversas patologias e 
estes precisam de tratamento no hospital, que consiste em 
garantir o controle dos dados vitais, já que não há, no momento, 
medicação disponível com efeito específico contra o Sars-CoV-
2. Quando o paciente com COVID-19 apresentar esta 
síndrome, a intubação com ventilação mecânica é comumente 
necessária. 

Dependendo de quão grave é o quadro, são 
necessários cuidados específicos, já que há um 
comprometimento das funções respiratórias e o   processo de 
reabilitação para esses pacientes é fundamental durante o 
atendimento hospitalar e deve ser mantido após a alta médica. 
Há programas de reabilitação pós COVID 19 que buscar 
manter e melhorar as condições desses indivíduos de acordo 
com o grau de eventual comprometimento das funções motora 
e respiratória que possuam, mesmo depois da alta hospitalar. 

Pacientes com infecção leve podem ser tratados em 
domicílio, como principal objetivo prevenir transmissão para 
outros indivíduos. Para os casos com sintomas leves, indica-se 
o isolamento domiciliar, o uso de máscara facial na presença 
de outra pessoa em qualquer ambiente e a desinfecção de 
todas as superfícies de contato.  

Os indivíduos diagnosticados por exames como 
assintomáticos, mas confirmados para COVID-19, devem ficar 
em isolamento domiciliar por 14 dias desde o momento do teste 
positivo, mesmo que persista assintomático.  

Ademais, por medida de precaução, qualquer pessoa 
que teve contato com paciente confirmado para COVID-19, 
mesmo que não seja testado, deve permanecer isolado durante 
14 dias, período máximo de incubação da doença. 
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VACINAS 
Uma verdadeira corrida entre especialistas e cientistas 

de diversos locais do mundo tiveram empenhos e 
desempenhos para o desenvolvimento eficaz de uma vacina 
contra o vírus. Essa solução é a mais eficaz por conta das 
diversas ações que uma vacina tem em desativação e combate 
ao vírus no fortalecimento do sistema imunológico. 

Dentre as possibilidades de desenvolvimento das 
vacinas, quatro foram os métodos mais utilizados e 
referenciados: vírus desativado; subunidade proteica; vetor 
vital; RNA mensageiro.      

Laboratórios internacionais de pesquisa se destacaram 
em pioneirismos e rapidez de confecção, já que os protocolos 
de vacina e sua eficácia ficam a critério dos órgãos reguladores 
de cada país. Porém, aliados com grande urgência, parcerias 
internacionais foram feitas e atualmente os países já tem seus 
programas de vacinação, conforme o modelo adotado de 
produção de vacina e parceria com instituições farmacêuticas. 

 
Considerações finais 
Tendo em vista os diversos fatores que devem ser 
considerados e analisados no período de uma pandemia, é de 
suma importância ter esclarecimentos e uma visão ampla de 
cada processo. 

Este capítulo foi desenvolvido em consulta de artigos 
diversos com o mesmo objetivo, elucidar de maneira sucinta 
etapas do saber e da identificação do vírus, as medidas 
sanitárias e a confecção de vacinas. Diante dos episódios 
devastadores, uma visão ampla dos acontecimentos gera, ao 
menos, certezas de que tudo está sendo feito para que as 
situações de calamidade pública cheguem ao controle. 
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Resumo 
O papel da fisioterapia é essencial para o atendimento 
multidisciplinar de pacientes que necessitam de Ventilação 
Mecânica (VM) nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A VM 
é o principal suporte ventilatório no tratamento de pacientes 
portadores de algum tipo de insuficiência respiratória, irá 
assisti-los na manutenção da oxigenação ou da ventilação, 
objetivando diminuir a atividade da musculatura respiratória e o 
gasto de oxigênio. Consequentemente, pretende reduzir o 
desconforto respiratório dos pacientes. O tema abordado neste 
capítulo é a atuação da fisioterapia no processo do desmame 
da ventilação mecânica. Foi realizada uma pesquisa em artigos 
para constatar que em decorrência das complicações 
apresentadas pelo uso prolongado da VM, este estudo 
pretende analisar as principais técnicas utilizadas pela 
fisioterapia na UTI, que colaboram para a melhoria do paciente, 
além de auxiliar no desmame da VM. O objetivo geral do 
capítulo é destacar, de artigos científicos, as principais técnicas 
utilizadas pela fisioterapia na UTI que colaboram para a 
melhoria do paciente, além de ajudá-los no desmame da VM. 
Os objetivos específicos são: mostrar como ocorre a atuação 
do fisioterapeuta na condução do desmame da VM; e 
evidenciar os benefícios e os parâmetros ventilatórios mais 
utilizados objetivando o sucesso do processo. Conclui que a 
fisioterapia tem um papel importante na ação da equipe 
multidisciplinar dentro da UTI, com uma atuação pertinente na 
parte motora, respiratória e em todo o processo de desmame, 
principalmente ao estabelecer um protocolo de desmame com 
a diminuição efetiva do tempo de VM, menor índice de 
mortalidade e de custo de internação dentro da UTI. 
 
Palavras-chaveS: Fisioterapia. Unidade de terapia Intensiva. 
Desmame 
 
Abstract. 
The role of physiotherapy has become essential in the 
multidisciplinary care of patients in need of Mechanical 
Ventilation (MV) in Intensive Care Units (ICU), with MV being 
the main ventilatory support in the treatment of patients with 
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some type of respiratory failure, which will assist them in 
maintaining oxygenation and / or ventilation, aiming to decrease 
respiratory muscle activity and oxygen expenditure, thereby 
reducing patients' respiratory discomfort. The theme addressed 
in this chapter is "Performance of physiotherapy in the process 
of weaning off mechanical ventilation". After researching 
articles, it is possible to arrive that due to complications caused 
by the prolonged use of MV, this study aims to analyze the main 
techniques used by physiotherapy in the ICU that collaborate 
for the improvement of the patient, in addition to helping them 
in weaning from MV. . The general objective of this chapter was 
to highlight from scientific articles the main techniques used by 
physiotherapy in the ICU that collaborate for the improvement 
of the patient, in addition to helping them in weaning from MV. 
The specific objectives are: how does the Physiotherapist 
perform in the conduct of weaning from MV, showing the 
benefits and the most used ventilatory parameters aiming at 
success in this process. In conclusion, physiotherapy has an 
important role in the multidisciplinary team within the ICU, with 
pertinent motor, respiratory, and throughout the weaning 
process, especially when establishing a weaning protocol, with 
effective decrease in MV time, less mortality rate and cost of 
admission to the ICU. 
 
Keywords: Physiotherapy. Intensive care unit. Weaning 
 
Resumen 
El papel de la fisioterapia se ha tornado fundamental en la 
atención multidisciplinar de pacientes con necesidad de 
Ventilación Mecánica (VM) en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), siendo la VM el principal soporte ventilatorio 
en el tratamiento de pacientes con algún tipo de insuficiencia 
respiratoria, que ayudarlos a mantener la oxigenación y / o la 
ventilación, con el objetivo de disminuir la actividad de los 
músculos respiratorios y el gasto de oxígeno, reduciendo así 
las molestias respiratorias de los pacientes. El tema tratado en 
este capítulo es "Realización de fisioterapia en el proceso de 
destete de la ventilación mecánica". Tras investigar artículos, 
se puede llegar a que debido a las complicaciones provocadas 
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por el uso prolongado de VM, este estudio tiene como objetivo 
analizar las principales técnicas utilizadas por la fisioterapia en 
la UCI que colaboran para la mejora del paciente, además de 
ayudarlo en destete de MV. El objetivo general de este capítulo 
fue destacar a partir de artículos científicos las principales 
técnicas utilizadas por la fisioterapia en la UCI que colaboran 
para la mejora del paciente, además de ayudarlo en el destete 
de la VM. Los objetivos específicos son: cómo se desempeña 
el fisioterapeuta en la realización del destete de la VM, 
mostrando los beneficios y los parámetros ventilatorios más 
utilizados para el éxito de este proceso. En conclusión, la 
fisioterapia tiene un papel importante en el equipo 
multidisciplinar dentro de la UCI, con lo pertinente motor, 
respiratorio y durante todo el proceso de destete, 
especialmente al establecer un protocolo de destete, con 
disminución efectiva del tiempo de VM, menor tasa de 
mortalidad y costo de ingreso a la UCI. 
 
Palabras clave: Fisioterapia. Unidad de Terapia Intensiva. 
Destete. 
 
Introdução 

A fisioterapia tem um papel essencial no atendimento 
multidisciplinar dos pacientes que carecem de ventilação 
mecânica na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), pois atua 
desde o princípio no processo de preparo do ventilador 
mecânico, antes da admissão do paciente, nos ajustes do 
equipamento e acompanhando o paciente durante todo o 
processo de internação, seja durante o uso da ventilação 
mecânica, em sua interrupção, bem como no desmame 
ventilatório e posteriormente na extubação (JERRE et al, 
2007). 

Nos países de primeiro mundo, a fisioterapia tem 
desempenhado um papel essencial na recuperação de 
pacientes hospitalizados, principalmente nos que estão em 
unidades de terapia intensiva, auxiliando no restabelecimento 
da condição clínica e buscando minimizar os problemas mais 
comuns devido ao uso prolongado da ventilação mecânica 
como: a fraqueza global muscular; a imobilidade; e o 
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descondicionamento físico, que são fatores agravantes do 
quadro clínico e que contribuem para o aumento do período de 
permanência hospitalar (BORGES et al, 2009; PINHEIRO, 
CHISTOFOLETTI, 2012). 

A atuação da fisioterapia motora consiste em evitar 
maiores complicações causadas pelo longo período de 
repouso no leito, principalmente em pacientes críticos que 
necessitam de cuidados intensivos. Esse acamamento 
prolongado pode gerar uma fraqueza generalizada, muito 
comum em UTI (SILVA, MAYNARD, CRUZ, 2010). 

A fisioterapia respiratória disponibiliza técnicas 
específicas utilizadas no atendimento dos pacientes sob 
tratamento intensivo para melhorar a permeabilidade das vias 
aéreas, prevenir o acúmulo de secreções brônquicas e 
melhorar a mecânica respiratória (ROSA et al, 2007). 

A Ventilação Mecânica (VM) tem como principal 
fundamento o suporte ventilatório, principalmente no 
tratamento de indivíduos portadores de insuficiência 
respiratória aguda, assim como nos casos crônicos 
agudizados, assistindo-os na manutenção da oxigenação ou da 
ventilação (CARVALHO, TOUFEN JR, FRANCA, 2007). 

A VM objetiva diminuir a atividade da musculatura 
respiratória e o gasto de oxigênio, que consequentemente 
reduzirá o desconforto respiratório nos pacientes, permitindo 
empregar terapêuticas apropriadas ao tratamento (PÁDUA, 
MARTINEZ, 2001; MAZULLO et al, 2012). 

O uso da VM é feito, em sua grande maioria, por 
pacientes criticamente enfermos e internados em unidade de 
terapia intensiva. Pode ser feito       por meio de Ventilação 
Mecânica não Invasiva (VMNI) ou pela Ventilação Mecânica 
Invasiva (VMI) (COSTA, RIEDER, VIEIRA, 2005). 

Apesar dos benefícios da VM, há um alto índice de 
morbidade e mortalidade em razão da associação da 
ventilação mecânica com a pneumonia, pela maior propensão 
de pacientes que acumulam mais secreção respiratória em 
decorrência da ineficácia da tosse, que é agravada pelo não 
fechamento da glote. Além disso, nos casos da VMI, o 
transporte do muco pode ser prejudicado pela presença do 
tubo traqueal. Outras complicações também podem ocorrer 
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com o uso da VM, como a lesão traqueal, o barotrauma e/ou 
volutrauma e a toxidade causada pelo uso prolongado de 
oxigênio (SCHETTINO et al, 2007; ROSA et al, 2007). 

A descontinuidade do suporte ventilatório é 
denominada desmame, uma palavra utilizada corriqueiramente 
na UTI, que define o protocolo de retirada do paciente da 
ventilação artificial para a espontânea. É um processo 
individualizado que pode ocorrer de forma rápida ou gradual. É 
indicado conforme o quadro clínico do paciente estabiliza e não 
necessita mais de apoio ventilatório total (MORAES, SASAKI, 
2003; CUNHA, SANTANA, FORTES, 2008). 

Este estudo é fundamentado pelo interesse de 
investigar e discorrer, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre 
a atuação da fisioterapia no âmbito da UTI e sua efetividade no 
desmame de pacientes que usam o suporte ventilatório. A 
pretensão é mostrar o papel da fisioterapia na equipe 
multidisciplinar dentro de um centro intensivo, demonstrando a 
devida importância da participação da fisioterapia no processo 
de desmame do suporte ventilatório mecânico. Pois, pacientes 
que permanecem por longos períodos usando a ventilação 
mecânica correm o risco de complicações. O uso prolongado 
de suporte ventilatório pode gerar lesão pulmonar, pneumonia 
e atelectasia, complicações respiratórias oriundas da 
dependência de ventilação mecânica (ARCÊNCIO et al, 2008). 

Pelas complicações apresentadas em decorrência do 
uso prolongado de ventilação mecânica, este estudo objetiva 
analisar as principais técnicas utilizadas pela fisioterapia na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que cooperam para a 
melhora do quadro clínico dos pacientes, a fim de auxiliar o 
desmame da ventilação mecânica de forma precoce e eficaz. 
Foi realizada uma pesquisa de literatura, com método 
descritivo, de caráter exploratório, com corte transversal e 
abordagem qualitativa. 

A busca por artigos é limitada aos artigos publicados 
em português e inglês nos últimos treze anos (2000 a 2013), 
utilizando como base de dados para a pesquisa as bibliotecas 
virtuais do Medical Literature Analysis and Retrival Sistem 
Online (MedLine/PubMed), Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde (LILACS). Os artigos foram obtidos usando 
os descritores “physical therapy”, “intensive care unit”, 
“rehabilitation” e ‘’weaning’’. 

A revisão de literatura foi realizada por meio da 
inclusão de artigos que abordaram estudos realizados apenas 
com pacientes adultos internados em unidades de terapia 
intensiva, e que continham em seus recursos e métodos 
fisioterapêuticos informações relevantes ao presente estudo. 
Foram excluídos do estudo todos os artigos que não eram 
adequados aos requisitos de inclusão, além dos Resumos de 
dissertações e teses acadêmicas. 

O estudo analisou artigos referentes ao uso da 
fisioterapia como adjunta no desmame da ventilação mecânica. 
Foram coletadas informações sobre a atuação, os métodos e 
os recursos utilizados pela fisioterapia que corroboraram para 
o sucesso do desmame em pacientes que utilizaram ventilação 
mecânica no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva. Para a 
análise dos dados encontrados não foi necessária a utilização 
de avaliação estatística, apenas a descrição dos achados e 
correlacionados segundo suas conformidades ou 
discordâncias. 

 
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PROCESSO DE 
DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

Estudos apontaram que uma das principais causas que 
levam o paciente a permanecer mais tempo na Unidade de 
Tratamento Intensivo, além de sua causa de base, é a fadiga 
muscular grave adquirida na UTI, ocasionada pelo uso 
prolongado da VM, causando desuso muscular devido ao longo 
período em que o paciente permanece em repouso, o que eleva 
os riscos de novas complicações, agrava o índice de 
mortalidade e aumenta os gastos hospitalares (BORGES et al, 
2009; SILVA, MAYNARD, CRUZ, 2010). 

Outro estudo apontou a utilização da VM prolongada 
como um elemento independente de risco para desenvolver 
fraqueza muscular, que agrava também o desempenho 
funcional do indivíduo. Do mesmo modo, foi demonstrado que 
em apenas uma semana 25% dos indivíduos em estado crítico, 
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que utilizavam o suporte ventilatório, apresentaram fraqueza 
muscular severa (PINHEIRO, CHISTOFOLETTI, 2012). 

Assim, a intervenção fisioterapêutica precoce tem 
demonstrado grandes benefícios aos pacientes acamados, 
principalmente pela rápida perda de massa muscular que é 
reduzida pela metade em menos de duas semanas em 
indivíduos com total imobilidade. Dependendo do quadro 
clínico do paciente, o posicionamento adequado e a 
mobilização articular precoce podem ser os únicos contatos 
possíveis de interação entre o paciente e o ambiente em que 
vive, além de ser um método utilizado na prevenção do 
imobilismo (SILVA, MAYNARD, CRUZ, 2010). 

A fisioterapia motora realizada em indivíduos 
acamados tem sido bem tolerada, além de ser uma intervenção 
segura e viável. Entretanto, nos pacientes com instabilidade 
respiratória e hemodinâmica, é necessário evitar mobilizações 
mais intensas, considerando a viabilidade de manipular um 
paciente mais crítico, além do risco e do benefício para cada 
paciente (PINHEIRO, CHISTOFOLETTI, 2012). 

A atuação da fisioterapia na UTI faz parte da 
mobilização articular precoce para fomentar o aumento da 
força muscular; mudanças de decúbito para evitar escaras; 
posicionamento no leito; sedestação; transferência do paciente 
da cama para a poltrona; além de exercícios ativos e/ou ativos-
assistidos, utilização de eletroestimulação; exercícios com o 
cicloergômetro; ortostatismo; marcha estacionária; e a 
deambulação, o que propicia uma melhora nas atividades 
diárias, diminui o tempo de VM, de internamentos da UTI e 
hospitalar (BORGES et al, 2009; PINHEIRO, 
CHISTOFOLETTI, 2012). 

Apesar da utilização de exercícios passivos em 
pacientes sob VM ter grau de recomendação D no III Consenso 
Brasileiro de Ventilação Mecânica, o conselho o recomenda 
como forma de prevenção de deformidades articulares e 
encurtamento muscular. Dessa forma, caso não haja 
contraindicação, pacientes capazes de executar os exercícios 
ativos são recomendados a fazê-los, a fim de atenuar a 
sensação de dispneia, aumentar a tolerância ao exercício, 
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minimizar as dores musculares e a rigidez articular, além de 
conservar a amplitude de movimento das articulações.  

Além disso, o ortostatismo também é uma prática 
aconselhável aos pacientes em VM, pode ser efetuada de 
forma ativa ou passiva e apesar da falta de ensaios clínicos 
para avaliar a ação do ortostatismo sobre o prognóstico dos 
pacientes, vem sendo muito recomendada, relatando que “seus 
supostos benefícios incluem melhora no controle autonômico 
do sistema cardiovascular, facilitação da ventilação e troca 
gasosa, facilitação do estado de alerta, estimulação vestibular 
e facilitação da resposta postural antigravitacional”(JERRE et 
al, 2007). 

A musculatura respiratória também é acometida pela 
fraqueza muscular, caracterizada pela redução da tosse, da 
ventilação alveolar, da capacidade vital e da capacidade 
pulmonar total. É competência da fisioterapia intervir com 
medidas cabíveis para evitar ou diminuir tais complicações, 
utilizando exercícios específicos para condicionar os músculos 
respiratórios de forma eficiente e efetiva (CUNHA, SANTANA, 
FORTES, 2008). 

Sendo assim, a fisioterapia respiratória é sugerida 
como forma preventiva de pneumonia associada com a 
ventilação mecânica, que interfere na alta taxa de morbidade e 
mortalidade, evitando o agravamento do quadro clínico, o que 
também aumentaria os custos e a estadia do paciente na UTI. 
Além disso, a fisioterapia respiratória também é aplicada no 
tratamento da atelectasia pulmonar e na prevenção da 
hipoxemia em pacientes que apresentam acúmulo de secreção 
nas vias aéreas ou que tenham dificuldade de mobilizar e 
eliminar secreções, além de atuar nos pacientes que 
apresentam déficit ou ausência de reflexo da tosse (COSTA, 
RIEDER,VIEIRA, 2005; JERRE et al, 2007). 

Algumas técnicas da fisioterapia respiratória são 
comumente utilizadas na UTI para melhorar a permeabilidade 
das vias aéreas e evitar o acúmulo de secreções brônquicas. 
São incluídas compressões torácicas manuais, a 
hiperinsuflação manual, a drenagem postural e a aspiração 
traqueal. Estudos mostraram que a utilização da técnica de 
hiperinsuflação manual associada com a aspiração traqueal 
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obteve um aumento significativo da quantidade de secreção 
removida, além de aumentar a complacência dinâmica em 
30%. Outros achados apresentaram a hiperinsuflação como 
técnica efetiva para o tratamento das atelectasias e remoção 
das secreções respiratórias, além de agir exatamente na 
melhora da oxigenação sem causar nenhuma alteração nos 
parâmetros cardíaco e respiratório. (ROSA et al 2007). 

A atuação da fisioterapia no processo de desmame 
ventilatório começa com a realização de uma triagem diária de 
pacientes que usam ventilação mecânica invasiva, submetidos 
por um período maior que 24 horas, para selecionar os 
candidatos aptos para a realização do teste de respiração 
espontânea e posteriormente do desmame (GONÇALVES et 
al, 2007; GOLDWASSER et al, 2007). 

Alguns fatores devem ser considerados e avaliados ao 
pensar no desmame, isso pode determinar o sucesso ou o 
fracasso do procedimento. Portanto, é preciso identificar os 
pacientes elegíveis, que deverão ter a sedação interrompida 
diariamente a partir de protocolos e metas para posteriormente 
interromper a ventilação (GOLDWASSER et al, 2007). 

Os profissionais da fisioterapia consideraram para o 
início do desmame alguns parâmetros que eram avaliados 
habitualmente, os mais verificados são a frequência 
respiratória, o volume corrente e a saturação periférica de 
oxigênio, salientando que poucos observaram a capacidade 
vital e a gasometria arterial, que são utilizados 
corriqueiramente para analisar a manutenção ou a 
descontinuidade do uso da ventilação mecânica. Apenas 2,4% 
de todos os processos de desmame de ventilação mecânica 
não contaram com a participação de um fisioterapeuta 
(GONÇALVES et al, 2007). 

A participação do fisioterapeuta durante o desmame da 
VM é preconizada pelo III Consenso Brasileiro de Ventilação 
Mecânica, com grau A de recomendação. Pois, estudos 
comprovaram que o uso do protocolo de desmame e a triagem 
feita diariamente por fisioterapeutas obtêm bons resultados 
(JOSÉ et al 2013). 

O uso de protocolos nas unidades de terapia intensiva 
tem demonstrado bons resultados, pois os protocolos são 
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elaborados e aplicados por fisioterapeutas. Tal prática consiste 
em avaliar os pacientes por meio de indicadores fisiológicos e 
dos princípios clínicos para começar o processo de desmame, 
abrangendo a fase da descontinuidade do suporte ventilatório 
e a monitorização do paciente durante o tempo de autonomia 
ventilatória e depois na extubação quando a prótese 
ventilatória é retirada, desde que o paciente permaneça estável 
durante um período maior que duas horas utilizando apenas o 
oxigênio suplementar. Após 30 minutos da extubação será 
realizada uma nova gasometria para reavaliar a condição do 
paciente (COLOMBO et al, 2007). 

Os resultados de um estudo comprovaram que os 
pacientes que tiveram seu desmame seguido por um protocolo 
obtiveram melhoras significativas em todo o processo. Houve 
também a redução do tempo de ventilação mecânica e do 
tempo de desmame, atenuando as taxas de insucesso e de 
mortalidade (OLIVEIRA et al, 2006). 

Após realizada a identificação dos pacientes elegíveis, 
começa o processo de desmame, pode ocorrer de forma 
abrupta nos pacientes com pouco tempo de uso de ventilação 
mecânica e que não mostram nenhum tipo de complicação 
pulmonar, além de apresentarem estabilidade clínica e  
gasométrica com baixa dependência do suporte ventilatório 
(BORGES, ANDRADE Jr, LOPES, 2006). 

O teste de respiração espontânea ocorre a partir da 
permanência do paciente em respiração espontânea por um 
período de trinta minutos até duas horas. Essa desconexão da 
ventilação mecânica é feita efetivamente por meio da oferta 
suplementar de oxigênio para manter as taxas de saturação de 
oxigênio no sangue arterial superiores a 90%. Esse suplemento 
de oxigênio deve ser feito com uma FiO2 de até 0,4% e não 
deve ser aumentado durante o procedimento (GOLDWASSER, 
et al 2007). 

Outro estudo observou que o teste de ventilação 
espontânea é utilizado por mais de 80% dos fisioterapeutas, 
porém os pacientes foram submetidos ao teste por um período 
médio de 40,94 minutos. A literatura atual preconiza que é 
desnecessária a permanência do paciente em ventilação 
espontânea por duas horas, pois bastam alguns minutos após 
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a interrupção da ventilação para estabelecer qual é a 
probabilidade de sucesso do desmame (GONÇALVES et al 
2007). 

No processo gradual de desmame, o fisioterapeuta 
pode utilizar o tubo T, um sistema simples conectado ao tubo 
orotraqueal do paciente, no qual a oxigenação é realizada por 
meio de um tubo em forma de T. Os esforços inspiratórios são 
efetuados pelo paciente, através do tubo T é adicionado um 
fluxo inicial de O2 de 5L/min, que será essencial para a 
manutenção do equilíbrio da FiO2 (COSTA, RIEDER, VIEIRA, 
2005). 

O estudo demonstrou a eficiência da utilização do tubo 
T na ventilação espontânea por um período de duas horas em 
pacientes aptos para a extubação. Os que apresentavam 
menor tempo sob o uso da ventilação mecânica obtiveram 
maior êxito no teste. Esse teste provou ser de fácil execução 
devido ao pequeno período de aplicação, porém sua aplicação 
requer uma monitorização contínua. Esse estudo realizado por 
meio do teste com o tubo T demonstrou eficácia em 80% dos 
casos (ASSUNÇÃO et al, 2006). 

Entretanto, em outro estudo foi possível observar que 
os pacientes, após duas horas, sob uso do tubo T 
apresentaram evidências de risco para o desenvolvimento de 
problemas complexos como a atelectasia, o agravamento do 
trabalho dos músculos respiratórios, a retenção de secreções, 
além do rebaixamento da saturação de O2 (GONÇALVES et al 
2007). 

Segundo Borges, Andrade Jr e Lopes (2006) a 
desvantagem da utilização do tubo T é a transição rápida da 
ajuda da ventilação mecânica para a respiração espontânea 
sem nenhum apoio. Isso acarretará um declínio da capacidade 
residual funcional, pois a utilização do tubo deteriora a glote e 
consequentemente sua proteção, o que levará ao surgimento 
de microatelectasias e consequente elevação do trabalho 
pulmonar. 
             Outro método utilizado pela fisioterapia para o 
desmame gradual da VM é o modo PSV (Ventilação por 
Pressão de Suporte), que pode ser realizado com a diminuição 
gradativa dos valores da pressão de suporte até atingir 
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parâmetros clínicos satisfatórios entre 5 e 7 cm de H2O.                  
Segundo o estudo, esse processo de desmame utilizando a 
pressão de suporte obteve melhores resultados, além de 
menor risco de insucesso, principalmente se comparado ao 
modo SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada) 
e ao desmame gradual em respiração espontânea fazendo uso 
do tubo T (GOLDWASSER, et al 2007). 

Outra pesquisa demonstrou que a ventilação por 
pressão de suporte estava diretamente agregada ao curto 
período de desmame, se comparada com a utilização de outros 
métodos. Contudo, outros achados concluíram que a utilizando 
do tubo T para o desmame alcançou melhores resultados, 
entretanto a utilização do SIMV obteve resultados 
expressivamente inferiores (FREITAS, DAVID, 2006). 

A PSV proporciona ao paciente, por meio do tubo, uma 
pressão positiva quando há a queda do fluxo em 25%. As 
vantagens alcançadas por seu uso foram o conforto 
proporcionado durante toda respiração, principalmente devido 
ao auxílio no esforço respiratório, o treinamento da musculatura 
respiratória, com um aspecto mais fisiológico, além de melhorar 
o fluxo, a frequência respiratória e o tempo inspiratório livre 
(BORGES, ANDRADE Jr, LOPES, 2006). 

Outro método comum que pode ser usado é o CPAP 
(Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), essa modalidade 
objetiva melhorar a capacidade residual funcional e a PaO2, 
além de atenuar o shunt pulmonar. Esse método é estabelecido 
com a ventilação não invasiva com o uso de máscara facial 
para minimizar os efeitos nocivos causados pela retirada do 
tubo endotraqueal, o que garantirá mais conforto e minimizará 
a ansiedade. Entretanto, devido ao elevado fluxo e a máscara 
ser apoiada sobre a pele, o paciente pode apresentar 
desconforto e repugnância (MORAES, SASAKI, 2003). 

Segundo um estudo, a utilização associada dos 
métodos PSV e CPAP tem sido a mais adotada nos hospitais 
públicos e particulares para o desmame realizado por 
profissionais fisioterapeutas. Entretanto, o método SIMV 
(Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada) possui 
menor eficiência no desmame (MONT’ALVERNE, LINO, 
BIZERRIL, 2008). 
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O aconselhado é evitar o modo SIMV no processo de 
desmame da ventilação mecânica, sem utilizar a pressão de 
suporte, pois a aplicação do método SIMV é a mais 
inadequada, pois consequentemente acarretará maior tempo 
de ventilação mecânica (GOLDWASSER, et al 2007). 

Em um estudo no Distrito Federal, 77% dos 
fisioterapeutas escolheram como melhor estratégia para o 
avanço do desmame a utilização associada da PSV com a 
CPAP. No entanto, o método SIMV foi o menos utilizado, por 
ser um modo desvantajoso para o desmame, pois foi 
comprovado que resultou em maior tempo de permanência no 
uso de suporte ventilatório mecânico (GONÇALVES et al 
2007). 

O sucesso do desmame ocorre quando o paciente 
consegue permanecer em respiração espontânea por um 
período de 48 horas após a descontinuidade do suporte 
ventilatório mecânico. O fracasso ocorre quando há a 
necessidade de ventilação mecânica durante esse período. 
Assim, é efetuado um novo teste de respiração espontânea 
após 24 horas, caso o paciente continue elegível e seja revista 
a falta de tolerância para a respiração espontânea 
(GOLDWASSER, et al 2007). 

Os elementos que podem ocasionar o insucesso do 
desmame são a diminuição da concentração de oxigênio no 
sangue; a fadiga dos músculos respiratórios; a atrofia 
muscular; as endocrinopatias; as alterações na gasometria; a 
hiperinsuflação pulmonar; as disfunções neurais; e as 
alterações emocionais (MORAES, SASAKI, 2003). 

 
Considerações finais 

Esse capítulo propôs buscar evidências científicas e 
observar claramente a atuação da fisioterapia no processo de 
desmame da ventilação mecânica. 

A hipótese considerada no estudo é de que 
a fisioterapia pode melhorar as taxas de sucesso 
no desmame bem como reduzir o tempo de uso da VM. 

O objetivo geral do capítulo é destacar de artigos 
científicos as principais técnicas utilizadas pela fisioterapia na 
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UTI, que colaboram para a melhoria do paciente, além de 
auxiliar no desmame da VM. 

O objetivo específico abordou como ocorre a atuação 
do fisioterapeuta na condução do desmame da VM, 
evidenciando os benefícios, os parâmetros ventilatórios mais 
utilizados e objetivando o sucesso do processo. 
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Resumo 
O envelhecimento é marcado pelo declínio das funções 
fisiológicas, afetando a capacidade funcional dos idosos, 
podendo acarretar o desenvolvimento de disfunções 
respiratórias e incontinência urinária em idosos frágeis. 
Estudos apontam que alguns fatores de risco podem estar 
associados ao aparecimento de sintomas da incontinência 
urinária, como o próprio envelhecimento natural das fibras 
musculares, a menopausa, a obesidade, a gravidez, múltiplos 
partos vaginais, diabetes, transtorno de ansiedade, traumas 
pélvicos, e tosse crônica entre outros. A tosse crônica leva à   
incontinência urinária em função do aumento da pressão intra-
abdominal que incide sobre os músculos pélvicos. Tendo em 
vista a possibilidade de perda de urina em indivíduos idosos 
com tosse crônica levando a perda de sua qualidade de vida, 
desenvolveu-se a revisão como forma de informar e chamar a 
atenção para essa condição 
 
Palavras-chave: Tosse Crônica. DPOC. Incontinência 
Urinária. Assoalho Pélvico. Fisioterapia. 
 
Abstract 
Cough is a protective reflex of the lower airways. The cough 
reflex may increase after a viral infection and if it persists for 
more than eight weeks it will be defined as a chronic cough. 
One of the comorbidities related to individuals with chronic 
cough is urinary incontinence due to the increase in intra-
abdominal pressure that affects the pelvic muscles. In view of 
the possibility of urine loss in elderly individuals with chronic 
cough, a review was developed with the following theme. 
 
Keywords: Chronic Cough. COPD. Urinary Incontinence. 
Pelvic Floor. Physical Therapy.   
 
Resumen 
La tos es un reflejo protector de las vías respiratorias inferiores. 
El reflejo de la tos puede aumentar después de una infección 
viral y si persiste durante más de ocho semanas se definirá 
como tos crónica. Una de las comorbilidades relacionadas con 
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las personas con tos crónica es la incontinencia urinaria debido 
al aumento de la presión intraabdominal que afecta a la 
musculatura pélvica. En vista de la posibilidad de pérdida de 
orina en personas mayores con tos crónica, se desarrolló una 
revisión con el siguiente tema. 
 
Palabras clave: Tos Crónica. EPOC. Incontinencia Utinaria. 
Piso Pelvico. Fisioterapia. 
 
Introdução 

Incontinência urinária (IU) entre idosos é um achado 
comum, implicando problemas psicológicos e sociais para os 
pacientes e familiares, com perda da autoestima e isolamento 
social. A estimativa habitual da prevalência de incontinência 
urinária na população em geral com mais de 65 anos de idade 
é de 15 a 30% Em um estudo japonês com idade entre 40 – 75 
anos obteve-se uma prevalência de incontinência urinária para 
homens e mulheres de 20,5% e 53,7% respectivamente. O 
tabagismo é o mais importante fator de risco para 7 das 14 
principais causas de morte entre os idosos, constituindo um dos 
principais problemas de saúde pública da atualidade levando 
entre outros transtornos a incontinência urinária. No Brasil, o 
tabagismo constitui uma das principais causas de mortes 
evitáveis, estimando-se que seja responsável por 45% dos 
óbitos por infarto do miocárdio, 85% dos provocados por 
enfisema, 25% das mortes por doença cerebrovascular e 30% 
das provocadas por câncer.  

A incontinência urinária é como a perda involuntária de 
urina pela uretra sendo uma condição que se classifica em três 
tipos mais comuns: incontinência urinária de esforço (IUE), 
incontinência de urgência (IUU) e mista. Na IUE, a perda 
urinária ocorre em situações nas quais existe aumento da 
pressão intra-abdominal, como no exercício físico, espirro 
tosse.   

A tosse sempre é motivo de preocupação, mas nos 
idosos, deve ser tratada com ainda maior cuidado, pois pode 
desencadear situações desagradáveis Durante um ataque de 
tosse, as pessoas com mais idade podem forçar 
excessivamente os músculos que atuam na respiração, 
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levando a “perda do fôlego”, perda urinária, quedas e outras 
manifestações indesejáveis. Entende-se, então, como 
importante observar do paciente de forma global e a 
importância de uma avaliação criteriosa sobre as caudas e 
consequências, para uma melhor prevenção e mesmo 
reabilitação uroginecológica.  
 
A ATUAÇÃO DA FISITERAPIA NA TOSSE CRÔNICA 
COMO PREVENÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO 
PÉLVICO EM IDOSOS. 

A tosse é um reflexo de proteção das vias aéreas 
inferiores. Entretanto, quando é desregulada pode provocar 
outras comorbidades. O reflexo da tosse pode aumentar 
após uma infecção viral, por exemplo. Caso ela persista por 
mais de oito semanas será definida como tosse crônica.   

A tosse crônica é mais prevalente em idosos (≥65 
anos), a idade mais comum para a apresentação desse 
fenômeno fisiológico está entre os 60 e os 69 anos. Tem 
relação direta com as Doenças Pulmonares Obstrutivas 
Crônicas (DPOC). 

As DPOC são doenças caracterizadas pelo baixo 
fluxo de ar nos pulmões em um extenso período. Causam 
insuficiência cardíaca e pulmonar.  

Apresentam uma persistente limitação do fluxo 
aéreo (obstrução), geralmente progressiva e uma resposta 
inflamatória crônica das vias aéreas que pode induzir a 
destruição do tecido parenquimal pulmonar. Isso cessa o 
reparo tecidual pelos mecanismos de defesa, assim há a 
substituição do tecido parenquimal por tecido fibroso 
(apresentado na figura 1). Culmina na dificuldade expiratória 
(aprisionamento de ar). 
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O tabagismo é um dos fatores mais importantes na 

incidência e na prevalência das DPOC. O enfisema pulmonar 
crônico, termo que remete ao aprisionamento de ar nos 
pulmões, também chamado de tórax em tonel (ou barril) é 
descrito como um processo obstrutivo e destrutivo dos 
pulmões, causado pelo tabagismo. A inalação de fumaça e 
outras substâncias irritam os brônquios e bronquíolos, 
perturbando os mecanismos de proteção das vias aéreas, 
causando infecção. Altera, por exemplo, o epitélio respiratório, 
fazendo com que o muco não seja mobilizado facilmente para 
fora das vias aéreas. Ocorre, além disso, um estímulo para 
secretar excessivamente este muco, que diminui a luz das vias 
aéreas inferiores. Há a inibição dos macrófagos alveolares, que 
são células do sistema imunológico.  

A infecção, o excesso de muco e o edema inflamatório 
no tecido brônquico causam a obstrução crônica de grande 
parte das pequenas vias aéreas, o que dificulta a expiração e 
ocasiona o aprisionamento de ar no interior alveolar e sua 
hiperdistensão que, combinada com a infecção, causa a 
destruição de parte significativa das paredes alveolares. 
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Esta obstrução aumenta a resistência das vias aéreas, 
amplia o trabalho respiratório e reduz a difusão pulmonar. A 
perda de grande parte das paredes alveolares e a consequente 
diminuição dos capilares pulmonares geram uma hipertensão 
pulmonar que sobrecarrega a câmara direita do coração, 
podendo causar insuficiência cardíaca.  O indivíduo 
enfisematoso crônico desenvolve hipercapnia e hipóxia. 

 

 
Figura 2. 

SONG, W. et. al. Chronic cough in the elderly. Pulmonary 
Pharmacology & Therapy. Vol. 56. P.63-68. 2019. 

 
A figura 2 demonstra que a tosse crônica está 

diretamente relacionada aos pacientes adultos jovens e aos 
idosos, com o tabagismo e as doenças pulmonares, entre 
outros fenômenos.  

A infecção, o excesso de muco e o edema inflamatório 
no tecido brônquico causam a obstrução crônica de grande 
parte das pequenas vias aéreas. Isso dificulta a expiração e 
ocasiona um aprisionamento de ar no interior alveolar e sua 
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hiperdistensão que, combinada com a infecção, causa a 
destruição de parte significativa das paredes alveolares. 

Ao observar as estruturas das pequenas vias aéreas é 
possível notar que os bronquíolos sofrem forças de tração ao 
longo de sua superfície, que aumentam ou diminuem seu raio 
de acordo com as variações de pressão. Na inspiração, a 
pressão pleural negativa aumenta a abertura e área. Na 
expiração, a pressão é diminuída, impedindo a abertura normal 
(em razão do material obstrutivo), causando aprisionamento 
de ar. 

As DPOC foram consideradas a terceira maior causa 
de morte em 2020, estudos apontam que, no Brasil, a taxa de 
incidência é maior que a taxa mundial. Enquanto no mundo é 
observado um decréscimo da morbidade e da mortalidade, no 
Brasil a prevalência entre adultos e idosos é significativa (19%), 
o que implica em maior gasto do aparelho estatal. O que 
demonstra que as DPOC impactam, de forma substancial, o 
Sistema de Saúde Pública Brasileiro. 

Uma das comorbidades relacionadas aos indivíduos 
com DPOC é a Incontinência Urinária (IU), em função do 
aumento da pressão intra-abdominal que incide sobre os 
músculos pélvicos. A DPOC apresenta sintomas como 
dispneia, fadiga e tosse crônica, que podem causar a 
fragilidade muscular do assoalho pélvico.    

A Incontinência Urinária (IU) é a condição de perda de 
urina involuntária, tem prevalência maior em mulheres, 
principalmente na pós-menopausa. Embora os fatores 
associados ao desenvolvimento da IU sejam mais relacionados 
com a idade, paridade e tipo de parto, estado hormonal, massa 
corpórea, consumo de álcool e café. A hipertensão arterial 
também tem grande papel nesta patologia. 

A perda de urina pode ter relação com uma demanda 
de esvaziamento da bexiga por urgência, a Incontinência 
Urinária de Urgência (IUU), ou por esforço, Incontinência 
Urinária de Esforço (IUE). As causas podem ocorrer por danos 
no controle neural da bexiga, associados ou não com disfunção 
na musculatura do assoalho pélvico, ou mesmo traumas 
mecânicos em partos complicados (associados ao 
acompanhamento inadequado) e cirurgias pélvicas. 
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Em indivíduos sem perda urinária, o enchimento e o 
esvaziamento da bexiga são resultado do movimento de 
reversão de gradientes de pressão entre a bexiga e a uretra. 
Na fase de enchimento vesical (intervalo entre micções) a 
diferença de pressão no interior da bexiga é pouco significativa. 
Entretanto, a diferença de pressão uretral é extremamente 
importante e garante a capacidade de continência da urina. 

 
Figura 3. 
http://incontinenciaurinariabcs.org/2017/05/31/incontinencia-
urinaria-de-esforço/ 

 
É baseada em dois valores de tônus diferentes: o tônus 

da região esfincteriana, que aumenta conforme a bexiga se 
torna repleta, e o tônus da bexiga que se mantém quase 
inalterado.  

Na fase de esvaziamento da bexiga (micção) ocorre a 
inversão desse fenômeno fisiológico: a pressão na região 
esfincteriana desaparece enquanto o tônus e o gradiente de 
pressão da bexiga aumentam para que ocorra a eliminação da 
urina. 

O detrusor, músculo liso da bexiga, possui controle 
voluntário pelo chamado circuito I, que conecta o córtex do lobo 
central na formação reticular pontino mesencefálica do tronco 
cerebral.  
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O circuito II tem origem na substância reticular e 
termina no centro sacral da micção. Sua função é manter a 
contração do detrusor para o total esvaziamento vesical. 

O circuito III interliga o detrusor ao centro sacral. E o 
centro sacral ao sistema esfincteriano uretral. Sua função é 
coordenar a sincronia entre a contração do detrusor e o 
relaxamento do esfíncter uretral (micção) com o relaxamento 
do detrusor e a contração do esfíncter uretral (esvaziamento). 

O circuito IV é formado pela comunicação entre o 
córtex e o centro sacral da micção. Sua função é o controle 
voluntário do esfíncter externo da uretra. 

Durante o enchimento vesical o sistema nervoso 
simpático, mediado pela acetilcolina, é facilitado. Os nervos 
hipogástrico e pudendo estão inativos, e o nervo pélvico está 
ativo. Durante a fase de esvaziamento vesical há a ação do 
sistema nervoso simpático, mediado pela noradrenalina. O 
nervo pélvico está inativo e os nervos pudendo e hipogástrico 
estão ativos. O aumento da pressão abdominal constante, 
como ocorre durante a tosse, pode ocasionar a perda de urina 
por esforço. 

 
Figura 4. 
Langer D. et. al. Clinical Practice Guideline for physical therapy in patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Revista Brasileira 
de Fisioterapia, São Carlos, v. 13, n. 3, p. 183-204, mai./jun. 2009. 
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Para o tratamento de indivíduo com tosse crônica, 

DPOC, é preciso considerar dois fatores: a dispneia 
(desconforto respiratório subjetivo) e comprometimento da 
higiene brônquica. Conforme observado na figura 3, que 
demonstra um fluxograma para a intervenção da fisioterapia 
nesses pacientes. Outros fatores são primordiais para o 
sucesso do tratamento: a melhora da capacidade respiratória 
durante atividade física e a consciência corporal do paciente 
por meio de autocuidado e melhora do conhecimento corporal.  

A higiene brônquica e os exercícios respiratórios como 
a expiração ativa, a respiração profunda e lenta, e o freno labial 
apresentam boas evidências para a melhora da ventilação e a 
troca gasosa. Além de reduzir a hiperinsuflação dinâmica e 
melhorar a função muscular respiratória, reduzindo a dispneia. 
Para melhorar a condição dos músculos pélvicos em relação 
ao aumento súbito de pressão abdominal, o tratamento é 
realizado com treinamento dos diafragmas pélvico e urogenital 
que compõem esse assoalho muscular para que o mecanismo 
de sustentação dessa estrutura seja trabalhado. 

O treinamento de consciência corporal pode ser feito 
com o uso do biofeedback, um bom recurso para visualizar a 
autopercepção do paciente, facilitando a identificação do 
movimento correto para que os resultados sejam satisfatórios, 
visando a abolição dos sintomas de perda. 
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Resumo 
Este capítulo abordará a atuação da equipe multidisciplinar no 
tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
causado por patologias e principalmente pelo trauma 
encefálico, visando um tratamento de curto e médio prazo por 
meio da atuação da fisioterapia, da medicina e da nutrição. 
Aborda o processo inflamatório e seus tratamentos com 
mobilização, alguns parâmetros de ventilação mecânica, 
cirurgias e tratamento nutricional para manter o estado 
nutricional do paciente e medicamentos para a diminuição dos 
sintomas associados.   
 
Palavras-chave: Traumatismo Cranioencefálico (TCE). 
Ventilação Mecânica. Balanço Hídrico. Síndrome do 
Desconforto Respiratório (SARA). 

 
Abstract 
This chapter will address the role of the multidisciplinary team 
in the treatment of acute respiratory distress syndrome, due to 
pathologies and especially brain trauma, aiming at a short- and 
medium-term treatment through physiotherapy, medicine and 
nutrition. Thus, addressing the inflammatory process itself and 
its treatments with mobilization, some parameters of 
mechanical ventilation, surgeries and nutritional treatment in 
order to maintain the nutritional status of the patient, and 
medications to reduce the associated symptoms. 
 
Keywords: Traumatic Brain Injury (TBI). Mechanical 
Ventilation. Water Balance, Respiratory Distress Syndrome 
(ARDS). 

 
Resumen 
En este capítulo se abordará el papel del equipo multidisciplinar 
en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda, 
debido a patologías y especialmente traumatismo 
craneoencefálico, con el objetivo de un tratamiento a corto y 
medio plazo a través de la fisioterapia, la medicina y la 
nutrición. Así, abordando el propio proceso inflamatorio y sus 
tratamientos con movilización, algunos parámetros de 
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ventilación mecánica, cirugías y tratamiento nutricional con el 
fin de mantener el estado nutricional del paciente, y 
medicamentos para reducir los síntomas asociados. 
   
Palabras clave: Lesión Cerebral Traumática (TBI). Ventilación 
Mecánica. Equilibrio Hídrico. Síndrome De Dificultad 
Respiratoria (ARDS) 
 
Introdução 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ou 
(SARA) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda é um tipo de 
insuficiência respiratória (pulmonar) resultante de diversas 
doenças que causam acúmulo de líquidos nos pulmões e 
redução do oxigênio no sangue com níveis excessivamente 
baixos.  

 
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO 
NA LESÃO TRAUMÁTICA DO CRÂNIO. 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
(SARA) começa entre 24 e 48 horas após lesão ou doença 
original, mas pode demorar entre 4 e 5 dias para se 
desenvolver completamente. O indivíduo apresenta sintomas 
como a falta de ar, normalmente com a respiração rápida, 
superficial e cianótica. Outros órgãos, como o coração e o 
cérebro, podem apresentar mau funcionamento resultando em 
frequência cardíaca elevada, arritmias, confusão e sonolência. 
Isso pode ser facilmente observado em exames de imagem, 
como nas figuras abaixo: 
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Figura 1: radiografia de tórax. 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DQ7R6OP_DDg&psig=AOvVaw1oXsWdx9rCDqOPgCGq
Pbbn&ust=1605888926417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFw
oTCMii-sqAj-0CFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 
Figura 2: tomografia computadorizada. 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ferr.ersjournals.co
m%2Fcontent%2F23%2F134%2F519&psig=AOvVaw3-NmYZr2OCQw3Ps-
wWBKjo&ust=1605889001198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1
qFwoTCKivteqAj-0CFQAAAAAdAAAAABAD  
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A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) 
pode ser causada por doenças ou quadros clínicos que 
lesionam os pulmões, como injúria pulmonar primária 
(aspiração, pneumonia, lesão inalatória) e por doença 
inflamatória sistêmica (infecção, trauma). As causas mais 
comuns da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo na 
lesão traumática do crânio são lesões graves ou 
potencialmente fatais, infecção grave e generalizada (sepse), 
bem como transfusões de mais de 15 unidades de sangue em 
um curto período de tempo. 

 Quando os alvéolos e os capilares do pulmão são 
afetados, o sangue e os líquidos infiltram-se no tecido 
conjuntivo entre os alvéolos e passam para o interior destes. O 
colapso de muitos alvéolos (atelectasia) pode ocorrer em 
decorrência de uma redução de surfactante, um líquido que 
recobre a superfície interna dos alvéolos e ajuda a assegurar 
seu tamanho funcional. O líquido nos alvéolos e o colapso 
deles interferem na movimentação do oxigênio no sangue, 
diminuindo bruscamente o nível de saturação de O₂ no sangue.  

A saída do dióxido de carbono do sangue é menos 
afetada e o nível de CO₂ sanguíneo muda muito pouco. Como 

a insuficiência respiratória na SARA resulta principalmente de 
níveis baixos de oxigênio, ela é considerada uma insuficiência 
respiratória hipoxêmica, como podemos ver na tabela abaixo: 

 

Níveis de classificação da SARA. 

Leve 200 <PaO₂/FiO₂≤ 300 mmhg 

Moderada  100 <PaO₂/FiO₂≤ 200 mmgh 

Grave PaO₂/FiO₂≤ 100 mmgh 

Fonte: https://pebmed.com.br/sindrome-do-desconforto-respiratorio-agudo-
diretriz-do-annals-of-intensive-care/  

https://www.msdmanuals.com/pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/bacteremia-sepse-e-choque-s%C3%A9ptico/sepse
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-pulmonares-e-das-vias-respirat%C3%B3rias/fal%C3%AAncia-respirat%C3%B3ria-e-s%C3%ADndrome-da-ang%C3%BAstia-respirat%C3%B3ria-aguda/insufici%C3%AAncia-respirat%C3%B3ria#v727877_pt
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-pulmonares-e-das-vias-respirat%C3%B3rias/fal%C3%AAncia-respirat%C3%B3ria-e-s%C3%ADndrome-da-ang%C3%BAstia-respirat%C3%B3ria-aguda/insufici%C3%AAncia-respirat%C3%B3ria#v727877_pt
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A redução da saturação de O₂ causada pela SARA e o 

vazamento para a corrente sanguínea de citocinas 
inflamatórias produzidas pelas células pulmonares lesionadas 
e por células brancas podem gerar complicações em outros 
órgãos. A falência de múltiplos órgãos pode ocorrer e começar 
logo depois de instalada a SARA ou dias e até semanas depois. 
Além disso, os indivíduos afetados pela SARA são mais 
propensos a apresentar infecções pulmonares e costumam 
desenvolver pneumonias bacterianas. 

 
FASES DA SDRA. 
 
Fase exsudativa (até 4 dias): 

 
* Edema alveolar e intersticial; 
* Congestão dos capilares; 
* Destruição dos pneumócitos tipo 1; 
* Desnudamento da membrana basal; 
* Formação de membranas hialinas. 
 

Fase proliferativa precoce (3 a 10 dias): 
 
* Aumento dos pneumócitos tipo 2; 
* Infiltração celular nos septos alveolares; 
* Organização das membranas hialinas. 
 

Fase proliferativa tardia (7 a 10 dias): 
 
* Espessamento do septo alveolar; 
* Infiltração do septo alveolar por fibroblastos, 
plasmócitos e histiócitos; 
* Fibrose das membranas hialinas e dos septos 
alveolares; 
* Perda da arquitetura pulmonar. 
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MARCADORES BIOLÓGICOS IMPORTANTES. 
 Os marcadores com maior relevância para esse tipo de 
situação são: 

● IL-1; 

● IL-6; 

● IL-8; 

● TNF-∝; 

● Leucotrienos; 

● Proteases. 
Todos têm papéis fundamentais nos processos 

inflamatórios, são marcadores biológicos de inflamação 
sistêmica que podem gerar outros tipos de agravamentos 
clínicos como a falência de alguns órgãos, sepse e artrite 
reumatoide. 
 
TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO (TCE). 

O Traumatismo Cranioencefálico não é de natureza 
degenerativa ou congênita, mas consiste em um dano por 
trauma direto por aceleração, desaceleração ou por agressão 
no crânio. Causa danos no couro cabeludo, nos ossos, nas 
meninges e no encéfalo. 

Esse tipo de lesão ocorre de forma inesperada e 
brusca, e constitui a principal causa de óbitos e sequelas em 
pacientes multitraumatizados. Os sinais podem ser visíveis ou 
invisíveis a olho nu, pois podem ser de característica aberta ou 
fechada, entretanto cada um pode ter tipos diferentes de 
sequelas ou formas de evolução. 

As consequências desse tipo de trauma podem ser 
diversas, como: 

● O TCE fechado é mais comum para agressões, mas 
também ocorre nos casos de acidentes de magnitude 
baixa. Nesses tipos não ocorre a laceração do tecido 
cabeludo, entretanto podem ocorrer fraturas internas 
com ou sem afundamentos, hemorragias internas e 
lesão axonal difusa. 
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Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cursodebom
beiro.com.br%2Ftraumatismo-cranioencefalico-
tce%2F&psig=AOvVaw3Fx7J84CbKkN-
orYt5ULh9&ust=1605888337146000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRx
qFwoTCPCU8LP-ju0CFQAAAAAdAAAAABAD 

 

 
Fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmeucerebro.com%2
Fas-fraturas-
cranianas%2F&psig=AOvVaw1rxp3EnVJY1XRs7_2gSeev&ust=16058903089
35000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjbz-SFj-
0CFQAAAAAdAAAAABAD  

 
● O TCE aberto comumente é ocasionado por armas de fogo, 
faca ou por um trauma de forte impacto com força suficiente 
para gerar a lesão. Além da exposição do crânio ou do 
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encéfalo, pode gerar perfurações cerebrais, infecções e 
hemorragias externas. 
 

 
Fonte: 
http://www.malthus.com.br/mg_imagem_zoom.asp?id=881&topico=58#set  
 

 
Fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclinicalgate.com%2F
head-and-spinal 
injuries%2F&psig=AOvVaw101xGJqSpYBjinnK6f4_tV&ust=16058905328770
00&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj878OGj-
0CFQAAAAAdAAAAABAD  
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 As lesões primárias são as que acontecem no 
momento do trauma, por arma de fogo, arma branca ou 
pancadas fortes. O dano é em virtude de um impacto 
significativo no parênquima encefálico. Mas, os traumatismos 
fechados são caracterizados pela ausência de contato com o 
conteúdo intracraniano, e podem resultar em movimentação 
cerebral com a energia cinética do acidente. 
 Como o encéfalo e a caixa craniana têm densidades 
diferentes, quando sofrem uma força inercial de aceleração ou 
desaceleração respondem de formas diferentes, gerando o 
rompimento de veias, deformações na massa encefálica e 
processos inflamatórios. 
 As lesões secundárias são consequência de uma 
agressão que desenvolve uma série de fatores intracerebrais e 
extracerebrais, que são somados para que ocorra a 
sobrevivência das células atingidas após a morte. No local do 
dano, as mudanças clínicas são hipotensão arterial, 
hipoglicemia, hipercarbia, hipoxemia respiratória e distúrbios 
eletrolíticos. Consequentemente, esses danos com outros 
ocorridos metabólicos e infecciosos sistêmicos, geram 
diferentes tipos de sequelas ou mecanismos sistêmicos 
inflamatórios. 

 
BALANÇO HÍDRICO 
 O balanço hídrico é o monitoramento da quantidade de 
líquidos infundidos e ingeridos menos o valor de eliminação 
total (suor, urina, fezes, entre outros) em um período de 
aproximadamente 24 horas. A diferença de ganho ou perda de 
líquidos pode resultar em um balanço positivo ou negativo, pois 
o paciente pode estar desidratado ou com acúmulo excessivo 
de fluidos. Há cálculos realizados para cada paciente que 
objetivam conhecer essa condição diária. No tema abordado, é 
comum o balanço estar positivo para a quantidade de líquidos 
corporais, resultando no aumento da chance de ocorrer a 
SARA. 

• Ganhos de líquido por meio de dietas via sonda ou 
ostomias, ingestão de água, sucos, chás, sopas, 
infusão de medicamentos, soros, sangue e infusão 
de dieta parenteral. 
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Fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.enfermagemesq
uematizada.com.br%2Ftudo-o-que-voce-precisa-saber-balanco-hidrico-do-
paciente%2F&psig=AOvVaw2EjbWuirX34vWoGTzsNwLa&ust=16058899165
04000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDSlJ2Ej-
0CFQAAAAAdAAAAABAP  

 
TRATAMENTO DA SDRA 
 Os princípios do tratamento de pacientes com SDRA 
são as causas subjacentes do agravamento, como sepse, 
pneumonia bacteriana e aspiração, garantia da estabilidade 
hemodinâmica (o paciente deve manter pulso e pressão sem 
auxílio mecânico e farmacológico), prevenção de complicações 
como úlceras por estresse ou por pressão, tromboses e 
pneumonia aspirativa, tratamento nutricional para a prevenção 
da desnutrição e as terapias medicamentosas com a utilização 
de corticosteroide surfactante exógeno, óxido nítrico inalatório 
e outros. 

O suporte ventilatório mecânico é de extrema 
importância para o tratamento, pois permite que os alvéolos 



 

 457 

não fiquem encharcados ou colabem com o tempo. Os 
parâmetros normativos são: 

● Volume corrente baixo (< 6 mL/kg de peso 
corporal); 

● Pressão de platô < 35 cmH2O; 
● FIO2 < 60-100%; 
● Média de PEEP = 10 cmH2O; 
● FR ≥ 15. 

 

 
Fonte: COVID-19 | Como funciona um respirador de UTI? Conheça protótipos 
nacionais - Canaltech (google.com) 

 
TERAPIA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA 
 Devido a prevalência de desnutrição em pacientes em 
ventilação mecânica, a demanda metabólica deles é 
aumentada e a terapia nutricional é feita comumente com a 
utilização de suplementação. É necessário cuidado com a 
utilização de proteínas e o excesso de produção de dióxido de 
carbono nesses pacientes. 
 O foco da terapia nutricional em pacientes com SDRA 
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está em:  
- Prevenir déficits energéticos; 
- Prevenir a perda de massa muscular e deterioração da 

força dos músculos respiratórios; 
- Ajudar no desmame da ventilação mecânica; 
- Cicatrização de feridas e aumento da imunidade; 

 A terapia nutricional visa a melhora do paciente e deve 
ser monitorada diariamente para que os macronutrientes e os 
micronutrientes sejam ofertados de forma adequada. 
 

Fonte: MAHAN, L.K; J.L. RAYMOND; Krause - Alimentos, Nutrição e 
Dietoterapia; ed. 14 pag. 694, 2014. 
 
TRATAMENTO DO TCE 
 O diagnóstico do paciente começa no primeiro contato 
do socorrista com o acidentado por meio do exame físico e 
outros exames como: radiografia de crânio; Tomografia 
computadorizada; Angiográfico encefálico; Ressonância 
Magnética; e Monitorização da Pressão Intracraniana. As 
manifestações clínicas são normalmente a tumefação, a 
hemorragia, a contusão ou laceração do córtex estão presentes 
na região do trauma. Uma parte significativa dos pacientes 
passa por procedimentos cirúrgicos para normalizar funções. 

Geralmente, no período de restabelecimento das 
funções, após o coma, os pacientes apresentam dores de 
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cabeça que perduram por mais de 12 horas seguidas de 
confusão mental. O tratamento para os pacientes tem de ser 
feito dentro de três fases:  

● A primeira é o atendimento correto no local do 
acidente e a remoção adequada ao hospital; 

● A segunda etapa do tratamento é clínico e/ou 
cirúrgico com medidas e precauções de 
suporte básicos e específicos. 

Para o paciente é de suma importância ser 
acompanhado por uma equipe multiprofissional, que 
normalmente é constituída por um neurologista, 
fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, 
nutricionistas e outros. A maioria dos enfermos apresenta-se 
em coma devido ao trauma. É fundamental efetuar uma 
avaliação detalhada desde os primeiros dias de lesão para 
identificar os pacientes que terão sequelas leves, moderadas e 
os que ficarão em estado vegetativo para o resto da vida. Fazer 
o tratamento de reabilitação das sequelas cognitivas, 
perceptivas, psicossociais e físicas de TCE é muito relevante, 
pois pode ocorrer uma segunda lesão entre 15% e 20% dos 
que sofrem TCE. 

Com o paciente em coma, a família e a equipe são 
orientadas para a efetuar a diminuição de estímulos ao longo 
do dia, a manutenção do silêncio no quarto do paciente, a 
ausência de televisão ou telefone e a limitação de visitas. É de 
suma importância que a equipe que está reabilitando oriente a 
família ou os cuidadores acerca da importância do tratamento.  
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Resumo 
O câncer de mama é o que mais causa morte entre as mulheres 
no Brasil. O objetivo do estudo foi verificar as alterações 
respiratórias e ventilatórias em pacientes submetidos a 
mastectomia e entender a importância de uma intervenção 
fisioterapêutica no pré e pós-operatório, buscando uma 
melhora funcional e consequentemente uma melhor qualidade 
de vida, ao final do estudo percebe-se que o tratamento 
fisioterapêutico é de extrema importância para o retorno do 
desempenho das atividades de vida diária.   
 
Palavras-chave: Neoplasia de mama. Mastectomia. Sistema 
respiratório. Fisioterapia. 
 
Abstract 
Breast cancer is the cause of death among women in Brazil. 
The aim of the study was to verify the respiratory and ventilatory 
changes in patients undergoing mastectomy and understand 
the importance of a physical therapy intervention in the pre and 
postoperative period, seeking a functional improvement and, 
consequently, a better quality of life, at the end of the study it is 
noticed that physiotherapeutic treatment is extremely important 
for the return to the performance of activities of daily living. 
 
Keywords: Breast cancer. Mastectomy. Respiratory system. 
Physiotherapy. 
 
Resumen 
El cáncer de mama es la causa de muerte entre las mujeres en 
Brasil. El objetivo del estudio fue verificar los cambios 
respiratorios y ventilatorios en pacientes sometidos a 
mastectomía y comprender la importancia de una intervención 
de fisioterapia en el período pre y postoperatorio buscando una 
mejora funcional y, en consecuencia, una mejor calidad de vida, 
al final. Del estudio se advierte que el tratamiento 
fisioterapéutico es de suma importancia para el retorno al 
desempeño de las actividades de la vida diaria. 
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Palabras clave: Cáncer de mama. Mastectomía. Sistema 
respiratorio. Fisioterapia. 
 
Introdução 

O câncer de mama é o segundo mais frequente no 
mundo, sendo também o mais temido entre a população 
feminina, por ser o mais comum e pelos seus efeitos 
psicológicos que afetam a sexualidade e a autoestima. 

O tratamento varia de acordo com os resultados dos 
exames, sendo eles a radioterapia, hormonioterapia, a 
quimioterapia e procedimentos cirúrgicos, que normalmente é 
o mais indicado. A indicação da cirurgia depende do 
estadiamento clínico e do tipo histológico do tumor, podendo 
ser conservadora: quando ocorre a ressecção de um segmento 
da mama; ou a mastectomia: retirada completa da mama. 

Ao serem submetidas ao procedimento cirúrgico, as 
pacientes podem apresentar diversas complicações, entre elas 
alterações respiratórias, que são procedentes de aderências da 
parede torácica. Essas alterações podem resultar em riscos 
aumentados de complicações pulmonares no pós-operatório, 
deformidade postural, diminuição da força muscular 
respiratória, entre outras. 

Diante disso, é importante a avaliação pulmonar no 
pré-operatório. A identificação dos fatores de risco nesse 
período permite um melhor cuidado, minimizando as 
complicações. 
   
DESENVOLVIMENTO (ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM 
PACIENTES SUBMETIDAS A MASTECTOMIA). 
 
CÂNCER DE MAMA 

 As células cancerosas possuem uma capacidade de 
invadir tecidos normais e de se espalhar para vários locais 
distintos. Há vários tipos de tumor, por isso a doença pode 
evoluir de formas diferentes. 

O carcinoma de mama é uma doença muito complexa 
e heterogênea, podendo ser lenta ou de progressão rápida, 
dependendo do tempo de duplicação celular ou das 
características biológicas. Está relacionado com vários fatores, 
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como hereditariedade, menopausa tardia, paridade tardia, 
obesidade, menarca precoce, sedentarismo e exposição 
frequente a radiações. A paciente que apresenta um ou mais 
desses fatores genéticos/hereditários é considerada de maior 
risco a desenvolver a doença. 

O câncer de mama pode acometer os homens, porém 
é raro. Ele pode ser identificado em fases iniciais, por meio de 
alguns sintomas, como: nódulos, pele da mama avermelhada e 
retraída, alterações no bico do peito, pequenos nódulos nas 
axilas ou pescoço e saída espontânea de líquidos anormais 
pelo peito. Para determinar a fase que se encontra é necessário 
fazer alguns exames complementares, como: exames de 
sangue, ultrassom das mamas, mamografia, entre outros.   

Os estágios da doença são classificados de 0 a 4, onde 
0 indica um câncer em um estágio inicial e não invasivo e o 
estágio 4 a forma de metástase. 

 
ANATOMIA E FISIOLOGIA DA MAMA 

 Cada mama está posicionada entre a segunda e a 
sexta costela e encobre os músculos peitoral maior e peitoral 
menor, e parte dos músculos serrátil anterior e oblíquo externo 
do abdome. O processo axilar da mama se estende para cima 
e lateralmente em direção à axila, onde se aproxima dos vasos 
axilares. Essa região é clinicamente importante por causa da 
alta incidência de câncer de mama. 

Cada glândula mamária está composta de 15 a 20 
lobos, cada um com sua própria via de drenagem para o 
exterior. Os lobos são separados por quantidades variáveis de 
tecido adiposo. A quantidade desse tecido determina o 
tamanho e a forma da mama. Cada lobo é subdividido em 
lóbulos que contém os alvéolos mamários glandulares. Esses 
alvéolos são estruturas que produzem o leite de uma mulher 
lactante. O agrupamento de alvéolos secreta o leite no interior 
de vários ductos mamários que se dividem para formar um seio 
lactífero. 

A papila mamária é a projeção cilíndrica da mama que 
contém tecido erétil. A aréola contorna essas papilas mamárias. 
A superfície da aréola pode apresentar saliências por causa 
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das glândulas areolares sebáceas que estão próximas à 
superfície. 

A irrigação sanguínea da glândula mamária é feita 
pelos ramos perfurantes da artéria torácica interna que entram 
na mama pelo segundo, terceiro e quarto espaços intercostais, 
e pelos ramos mamários laterais, mais superficiais, que são 
ramos da artéria torácica lateral. A mama é inervada 
principalmente por neurônios somáticos sensitivos que são 
derivados dos ramos cutâneos anteriores e laterais do quarto, 
quinto e sexto nervos torácicos. 
 
ABORDAGENS CIRÚRGICAS NO CÂNCER DE MAMA 

O tratamento cirúrgico é a abordagem mais indicada no 
tratamento, excetuando-se situações especiais como risco 
cirúrgico ou comorbidades que impeçam a cirurgia. As 
abordagens cirúrgicas são únicas para cada caso e deve ser 
indicada de acordo com cada paciente. São elas: 

 
ABORDAGEM CONSERVADORA:  

É baseada na retirada do tumor preservando o máximo 
de tecido possível. A decisão para esse tipo de abordagem é 
com base no estágio da doença, possibilitando uma retirada da 
lesão com margens seguras e estética da mama. Abordagem 
Radical: Conhecida como mastectomia, que se define pela 
remoção do máximo de tecido mamário. Pode ser utilizada 
tanto em pacientes já diagnosticados como também para 
profilaxia em pacientes que apresentam alto risco. Os tipos 
mais conhecidos de mastectomia são: radical, radical 
modificada e poupadora de pele e complexo mamilo areolar 
(CAM). A técnica vai variar com a quantidade de tecido que será 
retirado em cada caso, podendo ser planejado ou não uma 
reconstrução. 

 ● Radical: Consiste na remoção total da mama, 
incluindo pele, músculos, associada a esvaziamento axilar 
completo. É raramente utilizada por causa do grande prejuízo 
estético associado a retirada da musculatura. 

 ● Radical Modificada: Se dá pela remoção de toda a 
mama, incluindo os linfonodos axilares dos níveis I e II, 
preservando os músculos peitoral maior e menor. Esta técnica 
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é indicada em casos em que a doença já está avançada, com 
a presença de metástase em linfonodos axilares ou em casos 
de carcinomas inflamatórios. 

 ● Poupadora de Pele: Pode ser realizada a partir de 
uma incisão no limite externo da aréola. Esse tipo de 
abordagem permite também o acesso aos linfonodos axilares 
e a reconstrução dos seios na mesma intervenção cirúrgica, 
oferecendo maior qualidade estética. 

● Poupadora do CAM: É caracterizada por preservar 
a derme e a epiderme do mamilo, mas os ductos maiores são 
removidos nessa abordagem. A técnica é considerada uma 
opção para os pacientes que farão a cirurgia de maneira 
profilática e em casos de câncer quando a doença não 
compromete o complexo mamilo areolar. Algumas 
complicações podem surgir no pós-operatório como acúmulo 
de seroma, o processo infeccioso, hemorragia local, hematoma 
na ferida operatória, escápula alada e linfedema. 

 
ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 O sistema respiratório é constituído em: nariz, 
cavidade nasal e os seios paranasais, faringe, laringe, traqueia, 
brônquios e seus ramos menores e os pulmões que contém os 
alvéolos, essas partes são divididas em de condução e de 
respiração. 

A parte de condução são as vias de passagem 
respiratórias que transportam o ar para os locais de troca 
gasosa, também filtram, umidificam, e aquecem o ar que passa 
por elas. Garantindo que o ar que chegue no pulmão tenha 
menos impurezas. A parte de respiração é onde ocorre a troca 
gasosa, é composta pelas vias de passagem que contém os 
alvéolos, ou seja, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares 
e sacos alveolares. 

O nariz é a parte externa sustentada por osso e 
cartilagem. A cavidade nasal se situa na parte posterior ao nariz 
externo. A cavidade nasal é dividida pelo septo nasal, formado 
pela lâmina perpendicular do osso etmoide, pelo vômer e pela 
cartilagem do septo nasal, todos são cobertos por uma 
membrana mucosa. O teto da cavidade nasal é formado pelos 
ossos etmoide e esfenoide e seu assoalho é composto pelo 
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palato, que separa a cavidade bucal e nasal. A cavidade nasal 
é revestida com pele que contém glândulas sebáceas e 
sudoríparas. Os pelos nasais filtram grandes partículas do ar 
inspirado. Pode ser revestida por dois tipos de mucosa: a 
pequena lâmina de mucosa olfatória que se encontra perto do 
teto da cavidade nasal e abriga os receptores olfatórios e a 
mucosa respiratória que reveste a maioria das vias da parte de 
condução. 

O seio paranasal é definido como anel de cavidade 
cheia de ar, situado nos ossos frontal, esfenoide, etmoide e 
maxilas. Esses seios se abrem na cavidade nasal, são 
revestidos pela mucosa respiratória e desempenham a mesma 
função de processamento do ar que a cavidade nasal. A faringe 
é uma passagem em forma de funil que une as cavidades nasal 
e oral. Desce da base do crânio até o nível C VI e serve de 
passagem para o alimento e o ar. Laringe é um tubo sustentado 
por peças de cartilagem articuladas, que se situa na parte 
superior do pescoço, logo em seguida da faringe. A sua entrada 
é conhecida como glote. Acima dela existe uma espécie de 
“lingueta” de cartilagem denominada epiglote, que funciona 
como válvula. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua 
entrada é fechada pela epiglote e isso impede que o alimento 
ingerido penetre nas vias respiratórias. O epitélio que reveste a 
laringe apresenta pregas, as cordas vocais, capazes de 
produzir sons durante a passagem de ar. A traqueia é um tubo 
cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Na sua 
região inferior se bifurca originando os brônquios, que 
penetram o pulmão. 

Os pulmões são órgãos esponjosos que são revestidos 
por uma membrana serosa denominada pleura. Neles os 
brônquios se ramificam, dando origem a tubos cada vez mais 
finos, os bronquíolos. O conjunto desses bronquíolos são 
definidos como árvore brônquica ou árvore respiratória. Cada 
bronquíolo termina em pequenas bolsas formadas por células 
epiteliais achatadas, denominadas alvéolos pulmonares. E por 
fim, o diafragma que é a base de cada pulmão. É um músculo 
fino que separa o tórax do abdômen, ajudando a promover os 
movimentos respiratórios. Logo acima do estômago está 
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localizado o nervo frênico que controla os movimentos do 
diafragma. 

 
DISFUNÇÕES RESPIRATÓRIAS/VENTILATÓRIAS PÓS 
MASTECTOMIA. 

Mulheres que são submetidas a mastectomia podem 
apresentar várias complicações, entre elas, alterações 
cardiorrespiratórias, que interferem diretamente no 
desempenho das atividades de vida diária, impactando na 
qualidade de vida das pacientes. 

No pós-operatório, a falta de atividade física gera 
descondicionamento e desgaste emocional, tudo contribui para 
um declínio do funcionamento da fisiologia humana. Sendo 
assim, a capacidade funcional fica comprometida, afetando 
principalmente a capacidade aeróbica, força muscular, 
flexibilidade e composição corporal. 

Após a mastectomia ocorre a diminuição do volume 
corrente, alterando o padrão respiratório, que se torna misto 
com o predomínio abdominal. Além disso, apresentam também 
aderências cicatriciais, retrações musculares, dor e apreensão 
e alterações posturais. 

A dor e a apreensão são queixas relatadas 
frequentemente e podem fazer com que as pacientes 
mantenham a respiração mais superficial, atrapalhando a 
respiração eficaz. Assim como a dor e a apreensão, as 
aderências cicatriciais e as retrações musculares também 
afetam a mecânica respiratória, devido a proximidade do 
pulmão com a área afetada, o que pode gerar alterações 
posturais, limitando mais ainda a expansibilidade pulmonar. 

 
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE 
MASTECTOMIA. 

O profissional da fisioterapia passou a desempenhar 
um papel importante na assistência à mulher, prevenindo as 
complicações adquiridas no pós-operatório. As abordagens 
podem se iniciar no pré-operatório e quanto mais precoce se 
inicia, mais rápido se observa melhor. A avaliação pulmonar 
pré-operatória é uma parte importante para o preparo para 
cirurgias, tem como objetivo identificar riscos aumentados de 
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mortalidade e morbidade no pós-operatório. A identificação dos 
fatores de risco no pré-operatório permite o melhor cuidado nos 
períodos pós. As pacientes são orientadas quanto a sua 
postura e sobre a importância de se dedicar ao tratamento. O 
pós-operatório tem como finalidade evitar e minimizar as 
complicações respiratórias e motoras. Dentre os 
procedimentos aplicados na fisioterapia, se destaca: a 
drenagem linfática, bandagem elástica, compressões 
pneumáticas, cinesioterapia (exercícios ativos, passivos, 
alongamento, exercícios respiratórios, treino de marcha e 
equilíbrio), massagem relaxante, reeducação postural, TENS e 
a readaptação domiciliar. 

A drenagem linfática é uma técnica de massagem, que 
segue o trajeto do sistema linfático, através da drenagem do 
excesso de líquido presente no interstício, no tecido e dentro 
dos vasos. As bandagens compressivas através de braçadeiras 
com pressão devem ser utilizadas diariamente para se manter 
e ajudar nos efeitos da drenagem linfática. A massagem é 
utilizada para promover o relaxamento muscular, cooperando 
com a diminuição de espasmos musculares, sem que cause 
danos ao tecido e para ajudar na realização da liberação 
articular. 

 A cinesioterapia permite uma melhora do desempenho 
funcional dos segmentos corporais comprometidos. Tem como 
objetivo desenvolver força muscular, melhora da propriocepção 
do movimento, aumentar a amplitude de movimento e prevenir 
a imobilidade no leito. O estímulo da marcha e 
condicionamento físico também são instrumentos que 
contribuem no processo de reabilitação das pacientes. 

 A utilização do TENS é caracterizada por impulsos 
curtos e de baixa frequência, aplicados para alívio da dor. 

 
Considerações finais 

Considerando que o câncer de mama é um dos mais 
frequentes do mundo e que as pacientes submetidas a 
mastectomia podem apresentar inúmeras complicações 
respiratórias e ventilatórias no pós-operatório conclui-se que o 
tratamento fisioterapêutico é de extrema importância para o 
retorno e aperfeiçoamento do desempenho das atividades de 
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vida diária, trazendo benefícios e melhorando a qualidade de 
vida. 
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Resumo 
O traumatismo medular pode afetar em maior ou menor grau o 
sistema respiratório. Essa alteração acarreta em mudanças na 
dinâmica dos músculos responsáveis pela respiração e pode 
trazer como consequência sérias complicações.  Tendo em 
vista a importância do tema, este capítulo tem por objetivo 
abordar as possíveis alterações respiratórias em pessoas 
acometidas por lesão medular.  
 
Palavras-chave: Lesão medular. Alterações respiratórias. 
Fisioterapia 
 
Abstract 
Spinal cord trauma can affect the respiratory system to a 
greater or lesser extent. This change leads to changes in the 
dynamics of the muscles responsible for breathing and can 
result in serious complications. In view of the importance of the 
topic, this chapter aims to address possible respiratory changes 
in people affected by spinal cord injury. 
 
Keyword: Spinal cord injury. Respiratory changes. 
Physiotherapy 
 
Resumen 
El traumatismo de la médula espinal puede afectar al sistema 
respiratorio en mayor o menor medida. Este cambio conduce a 
cambios en la dinámica de los músculos responsables de la 
respiración y puede resultar en complicaciones graves. Dada la 
importancia del tema, este capítulo tiene como objetivo abordar 
los posibles cambios respiratorios en las personas afectadas 
por una lesión de la médula espinal. 
 
Palabras clave: Lesión de la médula espinal. Alteraciones 
respiratórias. Fisioterapia. 
 
Introdução 

O traumatismo raquimedular acontece por danos nas 
estruturas medulares, interrompendo a transmissão de 
impulsos nervosos, alterando negativamente as funções 
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motoras e sensoriais. A lesão medular pode ocorrer por um 
trauma decorrente, por exemplo, de acidentes automobilísticos, 
ou por doenças (lesão não traumática) como tumores, infecção, 
vírus, dentre outras causas (Rede Sarah, 2008). 

O comprometimento respiratório está diretamente 
relacionado com o nível e a gravidade da lesão. Segundo 
Greve (2001), quanto maior comprometimento da lesão 
medular, maior a chance de ocasionar  hipoventilação 
pulmonar, podendo ser muitas vezes agravada por lesões 
pulmonares ou torácicas associadas, sendo esta, vista como a 
maior causa de mortalidade durante a fase aguda.  

Os pulmões são órgãos vitais à manutenção da 
oxigenação do sangue e, por consequência, dos tecidos do 
corpo. Por sua natureza visceral e por ser desprovido de 
estruturas próprias que os mantenham abertos, os pulmões 
tendem, o tempo todo, a se manter fechados (colabados). 
Dessa forma tornam-se dependentes de forças contrárias ao 
colabamento, que não são próprias deles, a exemplo da 
pressão negativa intrapleural e da ação mecânica muscular, 
geradoras dos mecanismos de alça de balde e braço de 
bomba, os quais produzem alterações das conformações da 
caixa torácica e consequentemente dos pulmões. Esta falta de 
capacidade própria de se expandir deve ser considerada um 
grande problema quando quaisquer dos mecanismos que 
contribuem para mantê-los abertos estiverem comprometidos 
(COLMAN & BERALDO, 2010).  

Diante do exposto, o capítulo presente, tem por 
objetivo, informar as principais alterações respiratórias e suas 
consequências no organismo de pessoas portadoras de lesão 
medular. Informações coletadas por meio de pesquisa de 
artigos em bases de dados, livros e sites de conteúdo 
especializados. 
 
ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM LESADOS MEDULAR 
 O sistema respiratório é um dos mais importantes para 
a obtenção dos elementos necessários ao sustento da vida. A 
respiração consiste em inspiração e expiração. A inspiração é 
um movimento ativo o qual, se contraem, os músculos 
respiratórios, principalmente o diafragma e os músculos 
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intercostais externos. Por outro lado, a expiração é um 
processo passivo que conduz o tórax no retorno à sua posição 
original durante o relaxamento dos músculos envolvidos na 
inspiração (JARDINS, 2002). 
 O músculo mais importante da inspiração é o 
diafragma, que consiste numa lâmina muscular fina em forma 
de cúpula, introduzida nas costelas inferiores. É provido pelos 
nervos frênicos provenientes dos segmentos cervicais 3, 4 e 5. 
Quando se contrai, os conteúdos abdominais são forçados 
para baixo e para frente e a cavidade torácica tem sua 
dimensão ampliada. Na respiração natural, a expiração é 
passiva. O pulmão e a parede torácica são elásticos e tendem 
a voltar às suas posições de equilíbrio após serem, de forma 
ativa, expandidos na inspiração. Os músculos mais importantes 
da expiração são: reto abdominal, oblíquos internos e externos 
e transverso.  
Quando contraídos, a pressão abdominal aumenta e o 
diafragma é empurrado para cima. Também se contraem 
durante a tosse, a êmese e a defecação. Os músculos 
intercostais internos auxiliam a expiração ativa tracionando as 
costelas para baixo e para dentro, diminuindo assim o volume 
torácico (WEST, 2013).  

Traumas da coluna vertebral causam lesões 
irreversíveis à medula e suas raízes nervosas, prejudicando 
drasticamente a função motora e alterando o curso de vida com 
sequelas sociais e econômicas para o indivíduo, família e 
sociedade.  do sistema circulatório, que juntamente ao 
sedentarismo provoca doenças respiratórias e 
cardiovasculares. Na LM de acometimento cervical e torácico 
superior, há um prejuízo da função respiratória envolvida nos 
músculos inspiratórios e expiratórios, especificamente, 
diafragma, músculos intercostais, músculos acessórios 
respiratórios e abdominais, que também são as principais 
fontes de morbidade e mortalidade de LM devido às 
complicações pulmonares, como atelectasia ou pneumonia, 
tanto a curto quanto a longo prazo após a lesão (SPUNGEN et 
al., 1997; BROWN et al., 2006; ROTH et al., 2010). Na clínica, 
a maioria dos indivíduos com tetraplegia diminui a capacidade 
de levar ar para os pulmões e reduz a capacidade de tossir, o 
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que dificulta a remoção de secreções. Inicialmente após a LM, 
a resposta ventilatória é caracterizada por hiperinsuflação 
pulmonar dinâmica precoce e progressiva, que está associada 
a um aumento do trabalho respiratório e a um aumento da 
gravidade da dispnéia. Em longo prazo, a redução dos volumes 
pulmonares e a diminuição da complacência da parede torácica 
tornam-se as principais manifestações (BERLOWITZ et al., 
2013). 

O desequilíbrio mecânico, resultante da paralisia 
flácida dos músculos intercostais, cria uma parede torácica 
instável de tal forma que durante a inspiração, a pressão 
intratorácica negativa causa depressão paradoxal para dentro 
das costelas, na fase aguda da LM, isso resulta numa 
ventilação menos eficiente, aumento do trabalho respiratório e 
tendência ao colapso das vias aéreas distais e 
microatelectasia. (LUCKE, 1998; MENTER et al., 1997; 
FISHBURN et al., 1990) De acordo com Tavares (1991), a 
medula, como continuação do sistema nervoso central (SNC) 
alojada no interior das vértebras, desempenha papel 
fundamental na conexão e regulação entre o encéfalo e os 
órgãos efetores da respiração, circulação, micção, evacuação, 
controle térmico, dentre outros. O autor afirma que as 
complicações pulmonares são responsáveis por mais de 50% 
dos óbitos nos lesados medulares, principalmente na fase 
aguda, onde a vulnerabilidade dos pacientes com lesão 
medular alta está relacionada com a paralisia dos músculos 
intercostais e outros músculos expiratórios. O indivíduo 
apresenta maior dificuldade em tossir efetivamente e 
expectorar a secreção, dessa forma facilitando a presença de 
atelectasias e pneumonias, precipitando ou agravando quadros 
de insuficiência respiratória (TAVARES, 1991). 

É possível observar que na ocorrência de lesão 
medular (LM), haverá prejuízo  na função dos músculos 
intercostais e abdominais, dessa forma acarretando na redução 
dos volumes pulmonares, dificuldade na expansão da caixa 
torácica de forma completa, prejuízo na eficácia da tosse e por 
consequência, dificuldade de remoção de secreções. Diante o 
quadro de diminuição da função muscular, o acometimento de 
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doenças respiratórias e no trato urinário estará presente em 
pessoas portadoras da LM. 

Dependendo do nível da lesão pode haver grave 
insuficiência respiratória. Lesões acima de C3 resultam em 
grave risco de vida, em virtude da paralisia dos músculos 
diafragma, enervado pelo nervo frênico do plexo cervical, 
intercostais enervados por T1 a T11, escalenos e abdominais, 
resultando em baixo suporte ventilatório necessitando de 
auxílio da ventilação mecânica. Ocorrendo lesão abaixo de C3, 
o diafragma permanece totalmente ou parcialmente inervado, 
mas é extremamente prejudicado em razão da paralisia de 
outros grupos musculares também responsáveis pelo sistema 
respiratório, inclusive os músculos abdominais, acarretando a 
redução dos volumes pulmonares e diminuição na expansão 
da caixa torácica. SILVEIRA  

Em lesões de C4 ocorre o aumento da frequência 
respiratória (FR) para manter a ventilação alveolar a fim de 
evitar a hipoventilação. Este fato corresponde devido ao 
aumento do gasto energético e, consequentemente, causa 
fadiga do aparelho respiratório mais rapidamente. Indivíduos 
com lesão na altura de C7, observa-se a ausência ou baixa 
atividade dos músculos intercostais, dependendo do 
diafragma. A paralisia dos intercostais afeta a expansão 
torácica e o volume inspiratório, deixando a respiração 
descoordenada necessitando do auxílio da musculatura 
acessória da respiração (esternocleidomastóideo, trapézio, 
escalenos, peitoral menor e serrátil anterior). Ocorre também o 
comprometimento da expiração fisiológica, tendo em vista que 
os músculos abdominais possuem função na manutenção da 
pressão intratorácica e abdominal, encontram-se 
comprometidos afetando a eficiência da expiração forçada 
(PEREIRA et al., 1998) 

Deve-se observar o padrão respiratório, tosse e 
ausculta pulmonar, pois a paralisia da musculatura cervical, 
abdominal, da parede torácica e diafragma reduzem o reflexo 
de tosse dificultando a eliminação das secreções das vias 
aéreas. A perda da atividade dos músculos intercostais 
internos, faz com que a habilidade de expirar, tossir e 
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expectorar fiquem prejudicadas, aumentando dessa forma, o 
risco de pneumonia e outras infecções. 

Em indivíduos que possuem comprometimento 
respiratório observa-se, a contração da musculatura acessória 
inspiratória. Essa contração evidencia baixa função 
diafragmática para manter o volume corrente adequado. Tal 
padrão inspiratório é um mecanismo compensatório para 
manter o volume corrente e a capacidade vital homeostática. A 
utilização da musculatura acessória causa uma fadiga mais 
rápida, por estar necessitando de mais grupamentos 
musculares de forma compensatória a baixa funcionalidade 
diafragmática. 

Possuindo certa elasticidade, o pulmão pode entrar em 
colapso como um balão quando não houver forças atuantes 
para mantê-lo insuflado. A contração muscular realiza o 
trabalho para vencer a força que o sistema respiratório é 
submetido, representado pela elasticidade do complexo 
toracopulmonar, da viscosidade e da plastoelasticidade da 
caixa torácica e estruturas pulmonares, de forças inerciais, 
gravitacionais e resistência aérea. Segundo Macedo (2008), o 
pulmão fica “flutuando” dentro da caixa torácica; preso somente 
pela região hilar que se prende ao mediastino. Ele é circundado 
por uma fina película de líquido pleural, que lubrifica os 
pulmões dentro da caixa torácica, para que eles consigam se 
expandir durante a inspiração e voltar ao tamanho normal na 
expiração. O líquido pleural faz com que exista um pequeno 
vácuo entre as pleuras parietal e visceral. Deste modo, os 
pulmões se fixam à caixa torácica e deslizam livremente.  

Sendo a inspiração ativa e a expiração passiva, para 
ocorrer a ventilação de forma espontânea, há a contração da 
musculatura gerando pressão negativa interna a caixa torácica, 
possibilitando vácuo e a inspiração. Segundo Emmerich 
(1996), esta geração de força muscular é função de sua massa 
celular, do comprimento da fibra e sua velocidade de 
encurtamento, do número de unidades contráteis ativadas, da 
frequência de disparo do neurônio motor e da presença ou 
ausência da fadiga muscular.  

Existe uma relação entre o trabalho respiratório, a 
frequência e a profundidade respiratória (CUELLO, ARCODACI 
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& FELTRIM, 1987). Os músculos realizam o trabalho 
necessário para gerar pressão no sistema respiratório capaz 
de vencer forças contrárias ao fluxo aéreo. Janssen (2002) 
analisou dados de cinco estudos que definiram valores e 
determinaram a capacidade física em pacientes paraplégicos e 
tetraplégicos. Cada estudo realizou um tipo de exercício em 
cadeira de rodas, com objetivo de determinar o volume de 
oxigênio máximo (VO² máx.) entre outros parâmetros. Seu 
estudo revela que os valores foram significativamente inferiores 
nos pacientes com tetraplegia, comparados ao grupo com 
paraplegia. Os pacientes paraplégicos só obtiveram diferenças 
no VO² máx. quando comparados os com lesões altas, 
daqueles com lesões de T10. 

O padrão respiratório normal consiste em expansão 
torácica e elevação epigástrica. A expansão é resultante da 
contração dos músculos intercostais e a elevação epigástrica 
resulta da contração diafragmática. Indivíduos com lesão em 
T12, estão mais próximos do padrão respiratório normal. Nessa 
condição, os músculos intercostais trabalham de forma 
eficiente com a preservação da musculatura abdominal, e 
padrões normativos da pressão intratorácica e intra-abdominal, 
apresentando uma respiração mais efetiva (JANSSEN, 2002).  

O processo de ventilação também é afetado pela 
posição corporal. Em pacientes tetraplégicos, a capacidade 
inspiratória é maior em posição supina, em relação à sentada. 
A posição sentada prejudica o movimento diafragmático, 
diminuindo aproximadamente 14% do volume. Sentado o 
paciente possui maior efeito da gravidade sobre as estruturas 
do corpo, havendo maior carga para que o diafragma possa 
atuar, já em supino ocorre melhor posicionamento que permite 
uma expansão da caixa torácica com menor resistência 
(COSTA, 2005). 

É muito comum a condição de sedentarismo entre 
indivíduos com LM, o que favorece a  predisposição para 
aparecimento de doenças cardiovasculares e pulmonares, 
principais causas de morbidade e mortalidade nesta 
população. Por essa razão, o processo de reabilitação deve 
incluir estratégias para prevenir ou pelo menos amenizar tais 
doenças.  



 

 480 

Sheel et al. (2008) demonstraram fortes evidências que 
apoiam o uso do treinamento físico nesta população para 
induzir melhoras cardiopulmonares. O treino de força visa 
aumentar a fibra muscular focando na hipertrofia, tendo este 
pouco efeito na concentração enzimática. Já o treino de 
resistência tem objetivo de manter a duração da força, 
predispondo o aumento de mioglobina, densidade capilar, 
mitocondrial e aumento da capacidade oxidativa da 
musculatura. 

Com treinamento, desenvolvemos habilidades de 
sustentação do padrão respiratório constante e com 
resistência, diminuindo a fadiga da musculatura pelos 
movimentos repetitivos e tendo menor gasto energético. A 
contração do músculo envolve atividade elétrica, gasto 
energético, produção de força e deslocamento (DAVID, 1996).  

O trabalho respiratório se dá em conjunto com os 
trabalhos referentes à elasticidade do complexo 
toracopulmonar, a viscosidade e a plastoelasticidade das 
estruturas pulmonares e da caixa torácica, a resistência aérea 
e as forças inerciais, gravitacionais e relacionadas à 
compressão e distensão dos gases intratorácicos. À medida 
que aumenta o volume pulmonar, a força elástica que se opõe 
à insuflação pulmonar também aumenta. De forma que o 
trabalho elástico está relacionado com a expansão da caixa 
torácica somente a altos volumes pulmonares. (DAVID, 1996).  

Após o acometimento de lesão medular, há diminuição 
da massa muscular, capacidade aeróbia, predisposição à 
osteoporose, disfunção renal, risco de doenças cardíacas, 
reduzindo a expectativa de vida, em virtude da ausência de 
atividade física. No entanto, é possível melhorar a força 
muscular, resistência, coordenação motora, diminuição de 
fatores psicológicos negativos bem como depressão, 
isolamento social e independência das atividades de vida 
diária, com a prática de atividade física (SALVADOR & 
TARNHOVI, 2004). 

Pode-se concluir que indivíduos com lesão medular 
devem ter uma atenção especial no que diz respeito às 
alterações do sistema respiratório. Independente do nível da 
lesão, a posição sentada reduz a eficácia da ação do músculo 
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diafragma. A altura vertebral traduz maior ou menor 
comprometimento da atividade respiratória, possibilitando 
quadro de fraqueza muscular, recrutamento de musculatura 
acessória, dificuldade para expansão completa da caixa 
torácica e diminuição dos volumes pulmonares. Ademais, 
níveis mais altos de lesão facilitam a condição de tosse ineficaz 
e dificuldade de remoção de secreções, favorecendo maiores 
complicações respiratórias. Nesse sentido cabe ressaltar a 
importância de uma boa avaliação bem como do processo de 
reabilitação nesses pacientes, visando a promoção de uma 
melhor capacidade física e funcional.  
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Resumo 
A fisioterapia neonatal visa à diminuição do tempo de 
internação, bem como o sofrimento do recém-nascido 
provocado pela frequência dos sons ambientes e o excesso de 
manipulação, o tempo de internação e a correção de 
deformidades. Tem por objetivo promover o estado de 
organização e interação apropriada entre os pais e o bebê, 
aumentar o comportamento autorregulatório por meio da 
modificação do ambiente, promover o alinhamento postural e 
os padrões normais de movimento mediante o manuseio e 
posicionamento terapêutico. Traz também como benefícios o 
desenvolvimento neuropisocomotor e respiratório do bebê na 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. Neonatal. Terapia Intensiva. 
Desenvolvimento. Cuidados. 
 
Abstract 
Neonatal physiotherapy aims to reduce the hospital stay, as 
well as the suffering of the newborn caused by the frequency of 
ambient sounds and overhandling, hospitalization time and 
correction of deformities. It aims to promote the state of 
organization and appropriate interaction between parents and 
the baby, increase self-regulatory behavior through the 
modification of the environment, promote postural alignment 
and normal movement patterns through therapeutic handling 
and positioning. It also brings as benefits the neuropisocomotor 
and respiratory development of the baby in the Neonatal 
Intensive Care Unit. 
 
Keywords: Physiotherapy. Neonatal. Intensive 
Therapy,Development. Care. 
 
Resumen 
La fisioterapia neonatal tiene como objetivo reducir la estancia 
hospitalaria, así como el sufrimiento del recién nacido causado 
por la frecuencia de los sonidos ambientales y el exceso de 
manejo, el tiempo de hospitalización y la corrección de las 
deformidades. Su objetivo es promover el estado de 
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organización y la interacción adecuada entre los padres y el 
bebé, aumentar el comportamiento autorregulado a través de 
la modificación del medio ambiente, promover la alineación 
postural y los patrones de movimiento normales a través del 
manejo terapéutico y el posicionamiento. También trae como 
beneficios el desarrollo neuropisocomotor y respiratorio del 
bebé en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.  
 
Palabras clave: fisioterapia, neonatal, terapia intensiva, 
desarrollo, cuidados. 
 
1. Introdução 

A área da fisioterapia cuida do atendimento a neonatos, 
visando à diminuição do tempo de internação, prevenção e 
correção de deformidades, além do acompanhamento do 
desenvolvimento neural e psicomotor dos bebês. 

Trata-se de um ambiente de alta complexibilidade, 
reservado e único no ambiente hospitalar, pois se propõe a 
estabelecer monitorização completa e vigilância em tempo 
integral (Freire et al., 1998). A Fisioterapia Neonatal é indicada 
a todos recém-nascidos, pois seus resultados melhoram o 
crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Quanto ao papel do profissional fisioterapeuta, muitos 
o reconhecem na reabilitação de movimentos motores em 
crianças e adultos, mas são poucos os que sabem de sua 
importância para os prematuros internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) neonatais. Isso se deve ao fato de os 
cursos e treinamentos para a atuação de fisioterapeutas 
especialistas na área de cuidados intensivos com neonatos 
serem recentes. 

Segundo a portaria do Ministério da Saúde n° 3.432, 
em vigor desde 12 de agosto de 1998, as UTIs de hospitais 
com nível terciário devem contar com assistência 
fisioterapêutica em período integral, devido à diminuição nas 
complicações, no período de hospitalização e nos custos 
hospitalares.  (Portaria 3.432/98). 

Os resultados alcançados com a inserção deste 
profissional têm sido de grande sucesso na prevenção e 
tratamentos de complicações oriundas da prematuridade 



 

 487 

neonatal, não só nas complicações respiratórias, mas também 
nas orientações aos familiares e no auxílio à beira do leito 
quanto ao desenvolvimento neuromotor. Com base no exposto 
acima, o resultado é o reconhecimento profissional do 
fisioterapeuta, como um membro imprescindível da equipe 
multiprofissional. 

No Brasil, a inserção do fisioterapeuta em uma 
UTI teve seu início no fim da década de 1970 (Nozawa et 
al.,2208), mas somente a partir do ano 2000 essa 
especialização começou a se difundir e, desde então, sua 
participação na equipe de assistência intensiva tem sido 
cada vez mais progressiva. Com o avanço contínuo da 
medicina obstétrica e neonatal, a taxa de sobrevida dos bebês 
prematuros – nascidos com menos de 37 semanas – e 
prematuros extremos – com menos de 28 semanas – tem 
crescido consideravelmente. A perfeita interação entre recém-
nascido, equipe multidisciplinar especializada, ambiente para o 
tratamento, equipamentos, rotinas e protocolos é a grande 
responsável por essa evolução. Os prematuros têm 
necessidades especiais e seus órgãos ainda são muito 
imaturos. O pulmão, por exemplo, pode ainda não estar 
completamente formado e, também por isso, a presença do 
fisioterapeuta no tratamento desses recém-nascidos se tornou 
necessária. O fisioterapeuta pode atuar especialmente quando 
há alguma doença respiratória, como uma Membrana Hialina 
(DMH), Displasia Broncopulmonar (DBP), Síndrome da 
Aspiração do Mecônio (SAM) Atelectasia, Pneumonia, entre 
outras.  

São estes profissionais que, além de preparar a 
musculatura do bebê por meio de alongamentos para seu 
futuro desenvolvimento motor, também auxiliam na respiração 
do prematuro. De acordo com o Ministério da Saúde, toda UTI 
Neonatal precisa de assistência fisioterápica 24 horas. Desde 
fevereiro de 2010, a especialização em neonatologia tornou-se 
também uma obrigatoriedade para os fisioterapeutas que 
atuam em maternidades, conforme publicação no diário oficial 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

Outro setor dentro das maternidades que necessita de 
fisioterapeutas é a UTI Adulto. Nela, também são trabalhadas 
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as funções motoras e respiratórias, porém os exercícios de 
fisioterapia são aplicados em prol do bem-estar da gestante.  

A Fisioterapia em Terapia Intensiva Neonatal é mais 
uma das especialidades profissionais reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO) e foi regulamentada junto à Fisioterapia em Terapia 
Intensiva Adulto, pela Resolução número 402, de 03 de agosto 
de 2011. Trata-se de uma combinação de conhecimentos, 
técnicas e equipamentos que têm por objetivo manter, melhorar 
e/ou recuperar a função de recém-nascidos, lactentes e 
crianças. 

A classificação do paciente se dá pela faixa etária: 
1. O recém-nascido é aquele com idade entre zero a 28 

dias; 
2. O lactente possui idade entre 28 dias a dois anos; 
3. A primeira infância se inicia após os dois anos. 

O domínio destes períodos é fundamental na avaliação 
e tratamento dos pacientes que se enquadram nesta 
especialidade, no que diz respeito aos parâmetros 
hemodinâmicos e ventilatórios.  
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2- Objetivos da fisioterapia neonatal 
 
 Segundo Tecklin (2002) entre os objetivos comuns da 
intervenção  do desenvolvimento infantil na UTI são: promover 
o estado de organização e interação apropriada entre os pais e 
o bebê, aumentar o comportamento autorregulatório por meio 
da modificação do ambiente, promover o alinhamento postural 
e os padrões normais de movimento mediante o manuseio e 
posicionamento terapêutico, aprimorar as habilidades motoras 
e ajudar na alimentação oral, melhorar reações visuais e 
auditivas, prevenir anormalidades musculoesqueléticas 
iatrogênicas, proporcionar a terapêutica apropriada para 
complicações ortopédicas, orientar os membros da equipe e da 
família em relação à intervenção no desenvolvimento, e 
participar de uma colaboração integrada para facilitar a 
transição para o ambiente domiciliar. 
 Saliente-se que todas as atividades propostas a estes 
pacientes imobilizados e acamados devem ser realizadas de 
acordo com as possibilidades de cada criança, sempre 
respeitando os limites da dor e da doença de base (Sarmento, 
2007). 
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3- Profissionais envolvidos na fisioterapia neonatal 

 
 A necessidade de uma equipe multidisciplinar dentro 
da UTI neonatal favorece e influencia a qualidade da 
assistência prestada aos pacientes (Zorzi et al., 2008). 
  De acordo com a portaria n° 3432, de 12 de agosto de 
1998 do Ministério da Saúde, a UTI deve contar com uma 
equipe básica composta por: um responsável técnico com titulo 
de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em 
medicina intensiva pediátrica, um medico diarista com titulo de 
especialista em medicina intensiva ou com habilitação em 
medicina intensiva pediátrica para cada dez leitos ou fração 
nos turnos da manhã e da tarde, um médico plantonista 
exclusivo para até dez pacientes ou fração, um enfermeiro 
coordenador exclusivo da unidade para cada dez leitos ou 
fração por turno de trabalho, um fisioterapeuta para cada dez 
leitos ou fração no turno da manhã e da tarde, um auxiliar ou 
técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração por 
turno de trabalho, um funcionário exclusivo responsável pelo 
serviço de limpeza, acesso a cirurgião geral (ou pediátrico), 
torácico, cardiovascular, neurocirurgião e ortopedista. 

É sabido que nem todas as equipes são completas. No 
entanto, cada um deles tem sua importância na evolução do 
paciente neonato e quanto maior a diversidade de áreas na 
equipe, melhor o resultado. 

O esforço de todos estes profissionais deve ser 
concentrado para melhorar o cuidado com o paciente crítico. O 
sucesso da assistência na UTI depende das atividades 
desenvolvidas por esta equipe multidisciplinar. É necessário 
que se tenha objetivos comuns, treinamento adequado, 
capacitação para oferecer suporte avançado de vida por meio 
de conhecimentos atualizados, equipamentos e habilidades 
técnicas e humanas e, um processo de educação continuada 
(Pereira et al., 1999) 

A comunicação entre a equipe multiprofissional da UTI 
Neonatal e a família deve ser frequentes e em intervalos 
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preestabelecidos. As terminologias utilizadas devem ser 
consistentes e de fácil entendimento, com oportunidade para a 
formulação de questionamentos e a expressão de sentimentos. 
Se necessário deve-se oferecer a assistência de profissionais 
de suporte como assistente social e psicólogo (Molina et al., 
2007; Carvalho et al., 2004). 
 
4- Função do Fisioterapeuta na UTI neonatal 
 

A função exercida por um fisioterapeuta na UTI é 
variada de uma unidade para outra, do nível de 
treinamento e de acordo com o grau de complexidade do 
paciente. O desenvolvimento neuropsicomotor é um aspecto 
muito importante para o desenvolvimento da criança. Para um 
prognóstico satisfatório, tudo o que se ganha em termos de 
aquisição motora no primeiro ano de vida será fundamental 
para o recém-nascido.  

Fatores de risco como nascimento pré-termo, baixo 
peso, interferem no ritmo e nos padrões motores dessas 
crianças. Métodos de identificação e de tratamento dos recém-
nascidos com disfunções motoras têm enfatizado a avaliação e 
as intervenções nos primeiros anos de vida e os fisioterapeutas 
são os primeiros avaliadores a identificar o possível tratamento 
desses. Além de se responsabilizarem pela avaliação motora. 
(Farias L, Gomes 2010) 
 
5- Procedimentos respiratórios e motores realizados na 
UTI neonatal 

Há uma grande diversidade anatômica e fisiológica nos 
órgãos e sistemas de pacientes neonatos em relação aos 
adultos. 

Na terapia intensiva, faz-se necessária esta 
diferenciação principalmente nos sistemas cardiovascular e 
respiratório. Neste contexto, nos pulmões de pacientes adultos 
é possível observar uma complacência reduzida quando 
comparada aos pulmões de crianças, justificando-se pelo fato 
de os tecidos pulmonares nos pacientes pediátricos permitirem 
uma maior expansibilidade. Em contrapartida, os pulmões 
adultos possuem um maior número de unidades alveolares. 
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Isto facilita as trocas gasosas, enquanto os pacientes 
pediátricos apresentam poucos alvéolos e precária ventilação 
colateral. 

Outra limitação encontrada no sistema respiratório é o 
desequilíbrio entre a força de retração elástica dos pulmões e 
a força de expansão da caixa torácica, com destaque para os 
neonatos. Enquanto os adultos se beneficiam com a ação do 
surfactante (substância redutora da tensão superficial alveolar) 
e com a força muscular respiratória, as pequenas vias aéreas 
de pacientes pediátricos tendem ao colabamento pela baixa 
produção da referida substância e pela fraqueza dos músculos 
inspiratórios. 

Quanto ao sistema cardiovascular, o coração dos 
neonatos precisa manter elevada sua frequência cardíaca 
devido ao baixo volume de sangue que é capaz de ejetar, 
compensando deste modo o débito cardíaco. 

A fisioterapia em neonatologia constitui-se de 
procedimentos realizados pelo fisioterapeuta durante o período 
neonatal que consiste no manuseio motor e em manobras 
pulmonares no recém-nascido (RN), período esse que vai do 
clampeamento do cordão umbilical até 28 dias após o 
nascimento. (Selestrin et al., 2007) 

A fisioterapia respiratória é uma especialidade que 
contribui para a prevenção e para o tratamento de vários 
aspectos das desordens respiratórias e assim, melhorar as 
doenças que acometem o período neonatal. Portanto, os 
objetivos da fisioterapia são traçados a partir de uma avaliação 
detalhada do RN e assim as condutas serão definidas para 
cada caso. (Oliveira V.A.C et al., 2004). 

O desenvolvimento neuropsicomotor é um aspecto 
muito importante para o desenvolvimento infantil. Aquisições 
motoras no primeiro ano de vida são fundamentais no 
prognóstico do desenvolvimento global para o RN, fatores de 
risco como nascimento pré-termo e baixo peso, interferem no 
ritmo e nos padrões motores dessas crianças. (Gontijo AB et 
al.,1992).  

Os RNs prematuros apresentam um maior risco no 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor quando 
comparados com os RNs a termo. 
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Métodos de identificação e de tratamento dos RNs com 
disfunções motoras têm enfatizado a avaliação e as 
intervenções nos primeiros anos de vida. Os fisioterapeutas 
são os primeiros avaliadores a identificar o possível tratamento 
dessas crianças, além de serem os responsáveis pela 
avaliação motora. (Sweeney JK et al., 1994) 

Em uma UTI neonatal o RN recebe inúmeros 
procedimentos invasivos e diversas manipulações realizadas 
pela equipe multidisciplinar. Devido aos cuidados voltados ao 
RN, estima-se que ele seja submetido a cerca de 50 a 132 
procedimentos diários. 

O fisioterapeuta deve se conscientizar quanto a 
fragilidade dos RNs, sabendo que esses bebês não podem ter 
excesso de manipulação devido a um aumento no consumo de 
energia. Portanto, as técnicas da fisioterapia em neonatos 
devem ser adaptadas e individualizadas. (Dominguez, S.S; 
Komiyana., 1998) 

Dentre os procedimentos utilizados pela fisioterapia 
respiratória e motora para melhorar as disfunções pulmonares 
e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor dos RNs, 
pode-se destacar as técnicas e manobras de higiene brônquica 
como a drenagem postural, posicionamento, método Mãe-
Canguru, vibração, aspiração e  Ventilação Mecânica Não 
Invasiva (VMNI). 
 
5.1- Higiene Brônquica 
Tem como objetivo não só drenar as secreções brônquicas, 
mas também melhorar a relação ventilação/perfusão das vias 
aéreas obstruídas. A duração das posições da técnica de 
drenagem postural depende da tolerância dos pacientes. 
Também pode ser utilizada a aspiração traqueobrôquica para 
fazer a limpeza da árvore brônquica que facilita a passagem da 
secreção liberando assim a passagem do ar. (Tozi, E.B et al., 
1994) 
 
5.2- Posicionamento 
A técnica do posicionamento favorece a mecânica ventilatória 
minimizando a fadiga do RN concentrando-se o mínimo esforço 
respiratório e o mínimo gasto energético. 
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A mudança de decúbito deve ser feita com certa 
frequência, aproximadamente de duas a quatro horas, devendo 
posicioná-lo corretamente para otimizar a função pulmonar e, 
consequentemente, prevenir o acúmulo de secreções, 
facilitando a entrada de ar nas áreas atelectasiadas, além de 
estimular o seu desenvolvimento neuropsicomotor. (Oliveira 
V.A.C. et al., 2000) 

As posturas laterais facilitam o trabalho da musculatura 
intercostal do lado que o RN está apoiado, proporcionando uma 
expansão do lado oposto além de favorecer o contato visual 
com as mãos e o levar das mãos a boca e a postura flexora.( 
Garcia, J.M et al., 1996) 
 
5.3- Mãe-Canguru 
Devido a um grande número na sobrevida dos RNs, 
principalmente dos prematuros, o método Mãe-Canguru foi 
idealizado em 1978 pela equipe da enfermagem na Colômbia 
por causa da superlotação das incubadoras, levando a alta taxa 
de infecção, abandono e morte do RN. (Charpak N. et al., 1999) 
Esse nome foi adotado devido aos marsupiais, pois nessa 
espécie os filhotes nasciam antes de completar todas as 
semanas de gestação, terminando seu desenvolvimento dentro 
dos marsúpios, mais conhecido como bolsa. 

A realização do método mãe-canguru deve ser feita 
após a estabilização clínica do RN consistindo no contato 
íntimo pele a pele com a mãe, na posição decúbito ventral 
elevada, entre os seios, por debaixo da roupa para obter a alta 
precoce do RN na incubadora, amamentação exclusiva, 
regulação da temperatura corporal, diminuição da incidência de 
infecção, além de proporcionar o apego entre mãe e filho. 
(Carvalho et al., 2004). 
 
5.4- Vibração 
Essa técnica é descrita como a realização de movimentos 
oscilatórios, rápidos e sincrônicos da mão sobre a parede 
torácica seguindo o movimento natural dos arcos costais. 
(Oliveira V.A.C. et al., 2000). 
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Nos RNs a vibração deve ser realizada com a superfície dos 
dedos sem pressão, no sentido craniocaudal e lateromedial, ou 
seja, para baixo e para o meio. 

 
5.5- Aspiração 
Aspiração Após a realização das manobras de higiene 
brônquica ou quando o RN apresentar sinais de desconforto 
respiratório, a aspiração das vias aéreas e a aspiração traqueal 
devem ser utilizadas. O procedimento deve ser feito de maneira 
asséptica, com sondas e luvas estéreis e descartáveis. A 
escolha do certa do calibre da sonda de aspiração deve ser 
feita de maneira cautelosa, pois a oclusão da via aérea pelo 
calibre exagerado causa hipoxemia, micro atelectasias, e 
alteração do fluxo sanguíneo cerebral, levando a hipertensão 
Peri intraventricular (HIPV) nos RNs. (Dominguez, S.S., 1995). 

A ausculta pulmonar no RN deve ser feita antes e 
depois da aspiração e das manobras de higiene brônquica 
certificando-se de que o RN está ventilando de maneira 
simétrica e suas frequências devem ser efetuadas ao longo do 
dia dependendo das condições clínicas do RN. 

Tem como objetivo remover as secreções do trato 
respiratório e dos pulmões do RN, preservando sua estrutura 
respiratória (Postiaux G., 2004). 

 
5.6- Ventilação Mecânica Não Invasiva – VMNI 

Um dos principais recursos utilizados na UTI neonatal 
para salvar a vida dos RNs é a Ventilação Mecânica (VM), 
apresentando muitos benefícios e também riscos associados, 
podendo contribuir com o início ou piora de lesões pulmonares. 

A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) consiste 
em um método de assistência ventilatória em que uma pressão 
positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) do RN é aplicada por 
meio de máscaras ou outras interfaces, sem a necessidade de 
uma intubação traqueal. As máscaras nasais são mais 
confortáveis para os RNs, porém apresentam limitações em 
seu uso pela resistência do ar nas narinas e pelo 
extravasamento de ar através da boca. 

Para sua realização, o RN deve se encontrar em uma 
ventilação espontânea, livre de um ciclo respiratório ou 
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acoplado a VMNI programado para a forma CPAP de 
assistência ventilatória. Seu uso produz reversão e prevenção 
de atelectasias, aumento do calibre das vias aéreas de acordo 
com suas complacências, regularização do ritmo respiratório, 
com prevenção de episódios de apneias e no desmame do 
ventilador mecânico. (Carlo, W.A et AL., 1996).Em relação à 
indicação para o uso do CPAP encontram-se os pacientes que 
apresentam hipoxemias decorrentes do aumento do shunt 
intrapulmonar, da redução da capacidade residual funcional e 
das alterações de ventilação/perfusão. No que se refere ao 
recém-nascido muito baixo peso (RNMBP), sua utilização é 
diária, pois apresenta benefícios na assistência respiratória, 
aumentando a capacidade residual funcional, reduz o shunt 
pulmonar dentre outros. (Troster, E.J et AL., 1991). 

 O CPAP nasal é uma boa opção para suporte 
ventilatório de pré-termos. É uma terapia segura, mas 
apresenta complicações geralmente tópicas não impedindo 
que o RN se alimente durante o seu uso. (Rego M.A.C. et AL., 
2000). 
 
6- Efeitos da internação no desenvolvimento neonatal 
 
 O tempo de internação pode gerar sequelas no 
desenvolvimento do recém-nascido e grande desgaste e 
angústia à família, pois “interfere negativamente na separação 
da díase mãe-bebê e nos sentimentos e vivencias pelas mães.” 
(BASEGGIO et AL., 2017). 
 Durante o período de gravidez os pais idealizam o parto 
e o momento de levar o bebê para casa, no entanto, quando o 
recém-nascido, pela situação de pramuridade ou qualquer 
outra complicação, necessita ser levado a UTIN, 
principalmente a mãe, experiencia o sentimento de tristeza e 
baixa autoestima como reflete a fala de umas pacientes 
escolhidas por Baseggio: “fiquei muito triste olhar as outras com 
os seus bebês indo embora e ter que deixar o meu aqui”. 
  De acordo com a teoria do Desenvolvimento Humano 
de Jean Piaget, “o período que vai do nascimento até a 
aquisição da linguagem, é marcado por extraordinário 
desenvolvimento mental” (PIAGET, 1999, p. 17) e neonatal 
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refere-se à criança na fase senso-motora, que é a assimilação 
de sons e movimentos a sua volta.  

Ainda que os bebês sejam submetidos, desde sua 
concepção, a sons intrauterinos, e apesar dos protocolos de 
estimulação precoce, o ambiente ruidoso, provocado por 
aparelhos, passos e conversas dos profissionais que os 
assistem é prejudicial à sensibilidade auditiva dentre outras 
alterações fisiológicas como comprova pesquisa feita em um 
hospital público de Fortaleza-CE.  

 
O barulho provoca diminuição da habilidade auditiva, 
interfere na fase de sono profundo, importante para a 
maturação das funções cerebrais, além de ocasionar 
irritabilidade e choro freqüente, levando a instabilidade 
das funções fisiológicas, aumento da pressão arterial, 
altera a irrigação vascular craniana intraventricular, 
favorecendo um aumento dos riscos de hemorragia 
nesta área (CARDOSO; CHAVES; BEZERRA, 2010). 

 
Considera-se também que bebês internados na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, necessitam de muitos 
cuidados e por isso são submetidos a diversos procedimentos 
médicos como coleta periódica de sangue, medicação 
intravenosa, aparelhos que monitoram saturação, batimentos 
cardíacos etc. Eles chegam a ser manipulados 234 vezes em 
24 horas (VALE e PRADO, 2012, p.498). Todo esse processo, 
além do estresse causa dor. 

A definição de dor estabelecida pela IASP (Associação 
Internacional para o Estudo da dor) e aceita pelos profissionais 
de saúde e cientistas da área médica diz que dor é, 
resumidamente, “uma experiência sensitiva e emocional 
desagradável [...]”. Mesmo tendo esse conceito em mente 
muitos, antigamente, acreditavam que crianças recém-
nascidas não experimentavam essa sensação de desconforto 
ou esqueciam com o passar do tempo. Contudo, a psicologia 
infantil conseguiu provar o contrário e que pode levar a 
consequências fisiológicas e comportamentais que esse ser 
humano carregará para a vida adulta. 

Com base nisso, Vale e Prado (2012) elencaram 
algumas medidas que viabilizariam ou minimizariam as 
sequelas do tempo de internação. 
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É essencial que toda a equipe multiprofissional tente 
reduzir os estímulos dolorosos e estressantes para 
tornar o ambiente do bebê o mais agradável possível, 
com algumas medidas como: 

• Diminuir os estímulos táteis desagradáveis; 

• Tornar o ambiente o mais acolhedor possível; 

• Manter o posicionamento adequado do RN; 

• Usar a quantidade mínima de fitas adesivas ou 
esparadrapos na pele do RN; 

• Otimizar a monitoração não invasiva; 

• Estimular o contato com os pais; 

• Diminuir os estímulos luminosos; 

• Diminuir os ruídos, alarmes e conversas; 

• Reduzir as manipulações e os movimentos 
bruscos com o RN; 

• Acalmar o bebê após algum procedimento 
doloroso; 

• Agrupar os cuidados a fim de diminuir a 
quantidade de manipulação. (PRADO E VALE, 2012, 
p. 500). 

 
7- Benefícios da Fisioterapia na UTIN 
 
 A atuação do profissional de fisioterapia nas Unidades 
de Terapia Intensiva Neonatais tem grande importância, pois 
proporciona ao recém-nascido menor tempo de internação, 
significativo desenvolvimento motor, respiratório, neurológico 
além de atuar junto à equipe multiprofissional no manejo de 
aparelhos ventilatórios, procedimentos de extubação, 
insuflação traqueal de gás entre outros. 
 Para discorrer sobre o trabalho do profissional de 
fisioterapia quanto ao aparelho motor, é necessário antes de 
tudo entender o que é o processo de desenvolvimento. 
Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 30) dizem que se refere 
ao que “acontece no organismo desde sua concepção até a 
morte e a forma como isso acontece.”  

Nesse contexto, a Apostila de Telessaúde de 
Florianópolis-SC (2020, p. 13) apresenta um quadro com 
Marcos do Desenvolvimento Motor de 0-3 anos de idade, onde 
o recém-nascido, não-prematuro e sem doença preexistente 
deve apresentar: refluxo de sucção, de Moro e preensão, 
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marcha automática; estruturas cartilaginosas como as costelas 
e o esterno; coluna em formato de “C”, adaptações posturais; 
posição de prono: braços e pernas refletidas sob o tronco e 
posição de supino: cabeça e tronco descansam sob a 
superfície com a cabeça virada para o lado. 
 Pensando nesses aspectos, a assistência 
fisioterapeutica contribui para a diminuição da dor, 
estabilização do padrão motor, tônus muscular, ganho de peso 
e melhor resposta comportamental. E como benefícios, 
segundo estudo realizado por Oliveira (et. al., 2015, p. 650) em 
bebês prematuros na Unidade Intensiva Neonatal, a 
“reabilitação e estimulação ainda em ambiente da UTIN, 
diminuição dos impactos no desenvolvimento neuropsicomotor 
e também o encaminhamento dos pacientes pós-alta hospitalar 
para unidades ambulatoriais”. 
 Quanto à fisioterapia respiratória, segundo Comaru e 
Silva (2007, p.92), tem por objetivo “manter a permeabilidade 
brônquica, ventilar segmentos pulmonares e evitar a fadiga 
pulmonar diafragmática, observando cuidados especiais 
durante o atendimento”.  

Pensando no objetivo apontado por Cumaru e Silva, 
Johnston (et. al., 2012), elaborou a I Recomendação Brasileira 
de Fisioterapia Respiratória em Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica e Neonatal com o intuito de orientar os profissionais 
no controle aplicação de gases medicinais, ventilação 
pulmonar mecânica (VPM) invasiva e não invasiva, protocolos 
de desmame e extubação da VPM, insuflação traqueal de gás 
entre outros. 

Seguindo tais protocolos e procedimentos é que 
Selestrin et. al. (2007) fizeram um estudo avaliativo quanto aos 
benefícios da fisioterapia em recém-nascidos pré-termo 
(RNPT) através da melhora da mecânica pulmonar. O método 
foi aplicado à 27 neonatos sob ventilação mecânica invasiva na 
UTIN do Hospital Universitário de São Bernardo do Campo da 
Faculdade de Medicina do ABC e obtiveram o seguinte 
resultado comparando-se a outros estudos realizados: 
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Os resultados obtidos evidenciaram a melhora clínica 
do RNPT tratados, concordando com os resultados 
descritos por FOX et al. ao demonstrar que as sessões 
clínicas de fisioterapia neonatal colaboraram para a 
redução das freqüências cardíacas e respiratória e 
aumento da saturação de oxigênio. (SELESTRIN et. al. 
2007, p. 152).  

  
 Outro estudo realizado, no ano de 2013, foi a técnica 
da fisioterapia respiratória com efeito nos parâmetros 
cardiorrespiratórios e na dor do neonato estável na UTIN. A 
metodologia utilizada foi o ensaio clínico randomizado e cedo 
realizado na UTIN da Maternidade do Hospital Carmela Dutra, 
Florianópolis – SC. 
 O resultado obtido foi que a “não ocasionou nenhuma 
instabilidade respiratória e nenhum prejuízo aos recém-
nascidos. Pelo contrário, apresenta efeitos benéficos 
principalmente do ponto de vista da desobstrução brônquica e 
da adequação ventilatória.” (MARTINS et. al., 2013).  
 
Considerações finais 
 

A inserção do fisioterapeuta à equipe multiprofissional 
é recente. Entretanto, tem se mostrado de grande importância 
no trato dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. O trabalho de estimulação e recuperação 
neuropsicomotora e a atuação na ventilação respiratória, por 
exemplo, tem se mostrado significativa na diminuição do 
número de mortos por prematuridade, doenças, deformidades, 
tempo de internação de mãe-bebê, na diminuição da dor entre 
outros benefícios. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é “Alterações histológicas em pacientes 
com DPOC”. Investigou-se o seguinte problema: “Quais as 
implicações nas possíveis alterações histológicas existentes 
em pacientes com diagnóstico positivo de DPOC?”. Cogitou-se 
a seguinte hipótese “o estresse oxidativo poderia expressar 
alterações histológicas nos pacientes, com complicações que 
vão além do sistema respiratório, por conta de comorbidades 
associadas à doença”. O objetivo da pesquisa é investigar 
como se dá a instalação da DPOC e suas consequências nos 
diversos tecidos envolvidos pela doença. O debruçar-se sobre 
o tema é necessário por expor informações relevantes sobre a 
DPOC, além da forma de expressão dos sintomas, justificando 
histologicamente suas causas. Trata-se de uma pesquisa de 
revisão bibliográfica a luz de artigos publicados nos últimos dez 
anos. O trabalho traz conclusões sobre um assunto de grande 
relevância, mas que necessita da disponibilidade de mais 
pesquisas relacionadas ao aspecto histológico da doença. 
 
Palavras-chave: DPOC. Alterações histológicas. Tecidos. 
Instalação. Patologia. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is “Histological changes in patients 
with COPD”. The following problem was investigated: "What are 
the implications for possible histological changes in patients 
with a positive diagnosis of COPD?". The following hypothesis 
was considered “oxidative stress could express histological 
changes in patients, with complications that go beyond the 
respiratory system, due to comorbidities associated with the 
disease”. The objective of the research was to investigate how 
COPD occurs and its consequences in the different tissues 
involved by the disease. Looking at the topic is necessary for 
exposing relevant information about COPD, in addition to the 
way symptoms are expressed, histologically justifying its 
causes. This is a bibliographic review research based on 
articles published in the last ten years. The work brings 
conclusions on a subject of great relevance, but which requires 
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the availability of more research related to the histological factor 
of the disease. 
  
Keywords: COPD. Histological changes. Tissues. Installation. 
Pathology. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es “Cambios histológicos en pacientes 
con EPOC”. Se investigó el siguiente problema: "¿Cuáles son 
las implicaciones de posibles cambios histológicos en 
pacientes con diagnóstico positivo de EPOC?". Se consideró la 
siguiente hipótesis “el estrés oxidativo podría expresar cambios 
histológicos en los pacientes, con complicaciones que van más 
allá del aparato respiratorio, debido a las comorbilidades 
asociadas a la enfermedad”. El objetivo de la investigación fue 
investigar cómo se produce la EPOC y sus consecuencias en 
los diferentes tejidos implicados por la enfermedad. La mirada 
al tema es necesaria para exponer información relevante sobre 
la EPOC, además de la forma en que se expresan los síntomas, 
justificando histológicamente sus causas. Se trata de una 
investigación de revisión bibliográfica basada en artículos 
publicados en los últimos diez años. El trabajo arroja 
conclusiones sobre un tema de gran relevancia, pero que 
requiere la disponibilidad de más investigaciones relacionadas 
con el factor histológico de la enfermedad. 
 
Palabras clave: EPOC. Alteraciones histológicas. Tejidos. 
Instalación. Patología. 
 
Introdução 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é 
definida como uma doença evitável e tratável que tem um efeito 
extrapulmonar significativo em termos de gravidade (FERRARI, 
2016/2017). Estima-se que 210 milhões de pessoas em todo o 
mundo sofram de DPOC. As células inflamatórias presentes na 
patologia liberam substâncias que alteram a matriz 
extracelular, prejudicando a capacidade respiratória do 
paciente. (RUFINO, 2013). 
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Este capítulo se dispõe a investigar sobre a seguinte 
questão: “Quais as implicações nas alterações histológicas 
existentes em pacientes com diagnóstico de DPOC?” 
Considera-se a possibilidade de determinar alterações 
histológicas nesses pacientes, afetando sua qualidade de vida. 

Os cigarros danificam o epitélio respiratório, destroem 
cílios, matam células ciliadas e fazem com que as células 
secretoras reajam com hiperplasia e hipertrofia. Fumantes 
ativos ou passivos são expostos constantemente a grandes 
quantidades de partículas ou gases tóxicos, podendo 
desenvolver distúrbios no transporte mucociliar e outras 
comorbidades (PASCHOAL, 2016/2017). 

A hipótese levantada frente ao problema, é que os 
tecidos do sistema respiratório sofrem alterações em sua 
estrutura, por consequência da exposição a toxinas. Além 
disso, outros sintomas extrapulmonares podem ser 
expressados nos pacientes e, possivelmente, os tecidos 
envolvidos possuem condições de serem afetados 
histologicamente. A estrutura do tecido altera em consequência 
da inflamação. Segundo Zou (2018), as vias aéreas sofrem de 
inflamação crônica, o que leva à redução da função pulmonar 
por meio do estresse oxidativo.  

Em outras palavras, este estudo tem como objetivo 
investigar como ocorre a instalação da DPOC nos indivíduos e, 
adicionalmente, apontar as consequências histológicas 
resultantes, inclusive nos órgãos envolvidos nos sintomas 
extrapulmonares expressados pela doença. Em seguida, 
pretende-se analisar a relação entre os fatores patológicos e os 
tecidos envolvidos na DPOC.  

Quissini (2018), analisou a relação do cigarro com o 
tecido de camundongos e concluiu que os diversos tipos de 
cigarros (de palha trançada, cigarros artesanais e cigarros 
industriais) podem causar alterações morfológicas e danos 
oxidativos aos músculos do diafragma. 

A importância deste capítulo consiste em, 
possivelmente, fornecer informações embasadas em literatura 
científica aos profissionais de saúde para uma melhor 
compreensão da DPOC. O objetivo é esclarecer a razão da 
irreversibilidade dos sintomas após o adoecimento. Desta 
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forma, pode ser usado como uma ferramenta de 
conscientização para a sociedade. Para os alunos de 
diferentes áreas da saúde, a importância está nas informações 
contidas nos pormenores histológicos da doença. 

As ferramentas utilizadas como referencial teórico para 
esta pesquisa são artigos científicos publicados 
preferencialmente nos últimos dez anos, disponíveis nas 
plataformas de busca Google Scholar, Lilacs, PubMed e BVS, 
com o objetivo de obter amostras atualizadas da literatura. 
Buscou-se não utilizar dissertações de Mestrado, Teses de 
Doutorado, Trabalhos de Conclusão de Curso, resumo e outros 
documentos que não estejam corretamente publicados em 
bases científicas. Optou-se pela pesquisa qualitativa, que 
considerou dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica 
considerando aspectos relevantes do tema proposto. Quinze 
artigos foram selecionados a partir de exames norteados pelos 
termos "DPOC", "alterações histológicas", "tecidos", 
"instalação" e "patologia". 
 
Desenvolvimento Alterações histológicas em pacientes 
com DPOC 

A DPOC é denominada como uma doença que causa 
limitação crônica do fluxo aéreo não totalmente reversível. Em 
seu desenvolvimento e instalação, o tabagismo assume papel 
central, porém não é o único fator a ser levado em 
consideração, pois a poluição do ar (resultante da queima de 
madeira e de outros combustíveis provenientes de biomassa) 
também representa um fator de risco. Além de problemas no 
pulmão, outros efeitos extrapulmonares estão presentes, tais 
como: comprometimento cardiovascular, desnutrição (com 
perda e disfunção dos músculos esqueléticos), anemia, 
depressão, ansiedade, alta do refluxo gastroesofágico e 
osteoporose. A definição da doença é regida pelas diretrizes da 
Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(GOLD). Essa é uma iniciativa lançada nos anos de 1990 por 
diversos profissionais experientes e com amplo conhecimento 
do assunto, contando com a colaboração de diversos órgãos 
juntamente com a Organização Mundial da Saúde. Os 
sintomas da DPOC podem se apresentar em diferentes graus. 
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Como na dispneia, causada principalmente pela tentativa de 
prática de exercício físico, refletindo nas atividades diárias do 
paciente. Testes avaliativos visam identificar e mensurar os 
níveis de tosse e aperto no peito. Além de outras características 
que surtam efeitos negativos na confiança do indivíduo em sair 
de casa. A qualidade do sono e a capacidade energética 
desses indivíduos, também podem ser afetadas (CONEGLIAN, 
2016/2017, p.14). 

Existem várias propostas para explicar a patogenia da 
DPOC. Dentre elas está a que foi descrita inicialmente por Mc 
Lean, em 1956, e Leopold e Goug, em 1957, que diziam que a 
doença se desenvolve por meio de respostas inflamatórias no 
pulmão, que poderiam curar-se, isoladamente ou em conjunto, 
sem cicatrizes ou com cicatrizes (fibrose). Assim, o quadro se 
daria por uma inflamação persistente, com heterogeneidade na 
distribuição e apresentando intensidade variável. Segundo 
Rufino (2013), sabe-se que em algumas circunstâncias, como 
nos casos de infecção e do fumo, células inflamatórias (como 
leucócitos e macrófagos) migram em grandes quantidades até 
o pulmão. Ao serem ativadas e gerarem uma reação 
inflamatória podem trazer consequências na estrutura e 
funcionalidade do órgão. As células recrutadas nesse processo 
liberam substâncias como elastase, colagenases e produtos 
oxidantes que somados a outros oxidantes inalados na fumaça 
do cigarro têm potencial de modificar a matriz extracelular. O 
pulmão então se deforma e forma espaços aéreos maiores e 
compressões brônquicas com hiperinsuflação. Sua capacidade 
elástica fica comprometida por conta da mistura de diferentes 
células, interleucinas e produtos oxidantes. A matriz 
extracelular possui relação direta na modificação das fibras 
elásticas e do músculo bronquiolar. A descoberta da atuação 
dos linfócitos na instalação da DPOC representou um 
importante avanço na investigação de sua patogenia (RUFINO, 
2013, p.11). 

Dentre as diversas teorias ao longo dos anos, a ideia 
de que o enfisema é resultado da injúria proteolítica dos septos 
alveolares tem sido a mais aceita. A hipótese é de que ocorre 
uma liberação, regular ou não, de proteínases específicas. Elas 
são capazes de digerir as proteínas de sustentação da 
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estrutura pulmonar. O enfisema poderia atuar no desequilíbrio 
da relação protease-antiprotease, podendo favorecer as 
proteases. Com isso, o reparo pulmonar não seria feito de 
forma adequada, afetando sua funcionalidade. A presença de 
fatores de risco é essencial para o início do processo 
inflamatório, porém possíveis predisposições genéticas podem 
levar a uma disfunção celular de linfócitos T CD8 e macrófagos. 
Consequentemente, as células poderiam continuar ativadas no 
tecido pulmonar, ocasionando a DPOC. Esta hipótese é 
denominada como protenase-antiprotease (RUFINO, 2013, 
p.13). 

Em uma analogia simples, o corpo humano atua como 
um sistema formado por pequenas engrenagens, todas 
trabalhando com foco em manter a homeostase. Qualquer 
alteração, por menor que seja, pode acarretar uma série de 
distúrbios fisiológicos, representando fator de risco em relação 
ao comprometimento das atividades diárias do indivíduo. 
Tomando o sistema respiratório como foco da pesquisa, a 
identificação de alterações nos tecidos pode representar 
motivo para uma disfunção da troca gasosa. Contudo, apesar 
de a troca ser realizada nos pulmões, diversas etapas são 
necessárias até que o ar ambiente chegue efetivamente nos 
alvéolos pulmonares. 

As vias aéreas superiores possuem um elaborado 
sistema de filtragem. Os pêlos nasais trabalham em conjunto 
com a mucosa úmida na proteção contra a entrada de 
partículas, sendo apanhadas pelo sistema de defesa presente 
nesta região. O epitélio olfatório localizado na porção central 
superior da cavidade nasal, relaciona-se com os sensores 
ligados ao cheiro. Além disso, a cavidade nasal pode 
influenciar no funcionamento da voz atuando como uma 
espécie de câmara de ressonância. O tecido da cavidade nasal 
é um epitélio estratificado pavimentoso. As vias respiratórias 
possuem células caliciformes e cílios. Na traqueia e nos 
brônquios existem cerca de trezentos cílios por célula (ROSS, 
2016). 

West (2013) define o sistema respiratório como uma 
série de vias aéreas, formadas por diversos tubos ramificados. 
De acordo com que vão se aprofundando no parênquima 
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pulmonar, tornam-se mais estreitos, numerosos e curtos. O 
transporte do ar se dá através de um caminho que se inicia na 
cavidade nasal passando pela faringe, laringe e traqueia 
(região dividida em: brônquio principal direito e esquerdo, 
separando-se posteriormente em brônquios lobares e 
segmentares). De acordo com que vai se aprofundando, o 
segmento se reparte em bronquíolos terminais, que 
representam as menores vias aéreas com ausência de alvéolos 
e formam a via condutora. Por não promover troca gasosa, 
essa região é denominada como “espaço morto anatômico”, 
tendo função apenas de condução do ar. 

A zona respiratória é a região onde ocorre a troca 
gasosa. Trata-se de uma região alveolar posterior aos 
bronquíolos terminais. Nela está a árvore bronquial, que é 
chamada assim por possuir uma série de tubos respiratórios 
que vão se estreitando e se estendendo no interior dos 
pulmões. A função dos pulmões é promover a troca gasosa, 
permitindo que o oxigênio e o dióxido de carbono entrem e 
saiam do ar para o sangue e vice-versa. Dentre as diversas 
funções do pulmão está a capacidade de filtragem de 
substâncias indesejadas, além do metabolismo de alguns 
compostos e da  sua atuação como reservatório de sangue. No 
entanto, a mais importante das funções é a capacidade de troca 
gasosa. Um processo feito por meio da membrana alvéolo-
capilar (WEST, 2013, p. 2-4).  

A membrana alvéolo-capilar é a maior superfície 
interna do corpo em contato com o ar. Tem uma área estimada 
de 100 metros quadrados e não conta com um sistema próprio 
de proteção contra agentes agressores. A troca gasosa é feita 
através da concentração adequada do ar transportado por meio 
da árvore brônquica. O ar precisa estar devidamente 
equilibrado em oxigênio e gás carbônico. Além disso, é 
necessário que o ar esteja limpo e livre de impurezas, 
substâncias químicas ou material particulado (biológico ou 
não), com temperatura de 37°C e umidade relativa de 100%, 
pois a membrana precisa conservar-se em relação a umidade 
e o calor do ar alveolar. O muco presente nessa área deve 
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aderir às partículas inaladas e seu transporte é feito por um 
complexo movimento dos cílios (PASCHOAL, 2016/2017, p.8). 

Paschoal (2016/2017) ressalta a importância do muco 
como agente de proteção, por conta de sua capacidade em 
aderir partículas estranhas que são inaladas. O processo conta 
com um elaborado sistema de transporte feito por células 
ciliares. O elaborado movimento desses cílios permite que as 
impurezas aderidas sejam dissolvidas e deglutidas. Eles 
trabalham dentro do líquido periciliar, formando um importante 
mecanismo de defesa para a membrana de troca gasosa. 

Proença (2011), em seu estudo, analisou a resposta 
apresentada por indivíduos expostos à fumaça do cigarro e 
concluiu que apesar de o transporte mucociliar não se mostrar 
afetado imediatamente após o ato de fumar, nas 8 horas 
posteriores a velocidade desse transporte pode decair. Os 
resultados sugerem que, quando comparados a indivíduos 
saudáveis e não fumantes, os fumantes apresentam uma 
lentidão crônica da depuração mucociliar. O autor sugere que 
as alterações podem ser estruturais, pois não seria possível 
detectar lentidão na média de frequência dos batimentos 
ciliares. Além disso, foi identificado uma possível redução no 
número de cílios e mudanças na viscoelasticidade do muco. 
Assim, o estudo aponta para um possível surgimento de cílios 
anormais. Todavia, mesmo com a abstinência ao tabaco, 
possivelmente, estruturas já lesadas não seriam capazes de 
recuperar-se totalmente (PROENÇA, 2011, p.175-176). 

As pequenas vias aéreas (PVA) são assim 
denominadas por possuírem um diâmetro menor. Em um 
pulmão saudável, as vias aéreas com diâmetro da luz de 
tamanho inferior a 2mm não representam impacto significativo. 
Porém, em situações que envolvem pacientes com DPOC é o 
local que representa o principal fator de resistência, podendo 
ser observado como uma espécie de “zona silenciosa” (local 
onde a doença progride sem ser notada). O tabagismo tem sido 
associado à obstrução do fluxo aéreo, relacionando-se tanto 
com o recuo elástico (que possui ligação direta com o 
surgimento do enfisema pulmonar), quanto à resistência das 
vias aéreas. Importante ressaltar que nem sempre os pacientes 
que apresentam doença das PVA, necessariamente tenham 
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espirometria compatível com a DPOC; porém uma explicação 
plausível, pode ser por conta de uma fragilidade nos critérios 
GOLD. A doença das PVA possui relação com a progressão da 
DPOC. Isto devido a associação entre o acúmulo de exsudato 
inflamatório no lúmen e da infiltração na parede bronquiolar, 
causada por células formadoras de folículos linfóides. Essas 
alterações têm relação com o reparo da espessura da parede 
das PVA (DIDIER NETO, 2016, p.20). 

A DPOC pode ser considerada uma doença complexa, 
multifacetada e heterogênea com comorbidades e 
manifestações extrapulmonares que devem ser levadas em 
consideração, pois contribuem ativamente na expressão e 
gravidade, além da sobrevida dos pacientes. A osteoporose 
tem sido associada a DPOC por conta de uma redução 
significativa da densidade mineral nos pacientes. Os pacientes 
com DPOC, de moderada a grave, podem apresentar 
diminuição significativa da densidade mineral óssea (DMO) e 
fraturas vertebrais osteoporóticas. O estudo de Ruas (2012) 
associou o uso de corticoides, tanto inalatório quanto sistêmico, 
com a perda óssea e diminuição de força muscular, o que 
contribuiria para o surgimento da osteoporose. A osteoporose 
se caracteriza por uma redução na resistência óssea, pois 
existe uma deterioração do tecido ósseo levando a uma 
fragilidade desses tecidos e aumentando, consequentemente, 
o risco de fraturas. Estas fraturas ocorrem em maior frequência 
na coluna vertebral, pulso e quadril. Os baixos níveis de 
atividade física nos pacientes também podem interferir 
negativamente no metabolismo ósseo. Outros fatores a serem 
considerados são a desnutrição e a falta de vitamina D, 
podendo interferir na homeostase óssea (ROMALDINI et. al., 
2016, p.34; RUAS, 2012, p.2).  

Do ponto de vista epidemiológico, os pacientes com 
DPOC são particularmente susceptíveis ao desenvolvimento 
de doença cardíaca. Existem disfunções aparentemente 
frequentes na DPOC, tais como: disfunção diastólica e sistólica 
do ventrículo direito e esquerdo (ANDRÉ et al., 2019, p.169). 
Também há associação entre o hábito de fumar com o risco de 
estabelecimento da aterosclerose. Esta relação abrange 
também o tecido adiposo, afetando a diferenciação e função 
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dos adipócitos e seu estado inflamatório (ZHIYAN, 2017). 
Curiosamente, existe associação mais evidente da DPOC com 
doenças cardiovasculares (DCV), em casos leves e 
moderados. A inflamação sistêmica e sua associação com a 
obstrução do fluxo aéreo parece ser um preditor importante 
para a aterosclerose em portadores de DPOC (desde suas 
fases mais precoces), pois apresentam endurecimento 
arteriolar. Este processo se dá em razão da degradação de 
elastina gerada pela alta atividade da enzima elastolítica e pela 
redução de seus inibidores, com subsequente deposição de 
colágeno local. Em resumo, além de danificarem o pulmão, os 
agentes inflamatórios agem no endotélio vascular e no 
coração. Outro fator relevante é a hiperinsuflação pulmonar 
que age de forma mecânica reduzindo o enchimento diastólico 
do ventrículo direito, causando insuficiência cardíaca diastólica 
e redução do enchimento coronariano (ROMALDINI, 2016, p. 
32). 

 
Considerações Finais 

O tabagismo causa cerca de 157 mil mortes por ano no 
Brasil, correspondendo a 12,6% do total de mortes anuais e 
sendo responsável por 21,4% do total de mortes causadas por 
câncer. Das mortes resultantes do uso do tabagismo, 74% são 
por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os dados são 
alarmantes e ressalta-se que o próprio tabagismo é visto como 
doença, classificado assim pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) na décima edição da Classificação Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) 
(SZKLO, 2020). 

A DPOC foi e é fruto de material de estudo e 
investigação de diversos pesquisadores. Sua ocorrência 
devido ao altíssimo número de fumantes no mundo possui um 
impacto relevante na economia. Sabe-se que o hábito de fumar 
constitui um problema de saúde pública e que os impactos 
recorrentes no organismo tem potencial de extravasar os 
sintomas expressados pela doença pulmonar, tornando a 
DPOC uma doença altamente mortal e com comorbidades. 

A presença de comorbidades associadas à DPOC, 
aparentemente não tem sido constituída como objeto de maior 
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relevância na investigação dos pesquisadores. Porém, foi 
possível identificar prejuízos que vão além da estrutura 
pulmonar, causados principalmente pela rotina imposta após a 
instalação da DPOC. Além disso, identificaram-se sintomas 
psicológicos, como ansiedade e depressão, tendo relação com 
a capacidade dos pacientes em sair de casa, podendo auxiliar 
no surgimento e agravamento da osteoporose e representar 
fator relevante quanto aos níveis de vitaminas importantes no 
organismo (por exemplo, vitamina D).  

Dentre as principais alterações, foi possível identificar 
que a DPOC se expressa nas vias aéreas, com as mudanças 
apresentadas nas células ciliares e no muco; pulmão, 
causando mudanças histológicas por conta da inflamação 
crônica e da resposta apresentada pelo sistema imune; 
coração, que passa a apresentar arritmia e outros problemas, 
causados principalmente por uma compensação em resposta 
à baixa oxigenação sanguínea; e ossos, pois a osteoporose 
ocorre pelo uso de medicamentos a base de corticoides 
gerando diminuição na densidade mineral.   

Apesar de ter sido identificada uma escassez de 
pesquisas que analisassem especificamente a relação 
histológica causada pela instalação da DPOC no organismo do 
indivíduo, foi possível comprovar que os tecidos dos órgãos 
envolvidos direta e indiretamente na doença, tais como o 
pulmão e as vias condutoras de ar eram afetados com 
alterações muitas vezes irreversíveis. Percebeu-se então que, 
apesar da importância da temática envolvida, mais pesquisas 
se fazem necessárias para que um melhor esclarecimento das 
causas e consequências de tais alterações esteja disponível. 

As contribuições trazidas nas pesquisas envolvendo a 
forma de instalação e evolução da doença podem ser 
primordiais para um melhor entendimento de terapias e 
tratamentos, além de auxiliarem a equipe multidisciplinar no 
prognóstico da patologia em questão. A investigação sobre as 
comorbidades associadas à DPOC promoveria um aumento na 
qualidade de sobrevida dos pacientes, representando 
melhorias nos protocolos de tratamentos ofertados. 

Portanto, a importância desse estudo se deu, em parte, 
por esclarecer sobre os diversos fatores que pudessem 
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desenvolver a DPOC, dentre eles a inflamação crônica 
causada pelo uso contínuo do tabaco e pela exposição do 
organismo aos diversos fatores prejudiciais. Enfim, esta 
pesquisa trouxe dados relevantes de como a patologia afeta 
seus portadores, justificando sob um olhar histológico e 
fisiológico em relação a ocorrência de comorbidades. A história 
natural da doença estaria então condicionada ao entendimento 
de sua instalação, proveniente em parte dos comportamentos 
de seus portadores somados com predisposições genéticas. 
Porém, há necessidade de mais pesquisas e experimentos. O 
esforço em debruçar-se sobre o tema faz-se necessário para 
que todos os que dependem de tratamento sejam melhores 
atendidos. 
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Resumo  
O tema deste artigo é o benefício da posição de prona em 
pacientes com síndrome da angústia respiratória. Investigou-se 
o seguinte problema: A importância da posição prona para 
combater a hipoxemia nos pacientes com síndrome do 
desconforto respiratório agudo. Cogitou-se a seguinte  

 
129 Este Capítulo contou com a revisão linguística da Prof Jonas Rodrigo 
Gonçalves com a diagramação do Prof. Danilo da Costa 
130 Graduada em Fisioterapia (2016) pelo Centro Universitário Euro Americano 
(UNIEURO), Especialista em Terapia Intensiva Adulto pelo Centro Univeristário 
Redentor 
131 Graduada em Fisioterapia (1999), Especialista em Saúde Pública e Ação 
Comunitária (2003), Mestre em Saúde Coletiva (2007) e Doutora em Saúde 
(2016). Professora do Centro Universitário Euro Americano (UNIEURO) e do 
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), em 
Brasília - DF. Atuação nas áreas: Fisioterapia Dermatofuncional, Recursos 
terapêuticos manuais, Eletrotermofototerapia, Saúde Coletiva 



 

 521 

 
hipótese: É indiscutível que a posição prona melhora na 
oxigenação, assim, sendo cada dia mais valorizado e estudado 
para elevar seus benefícios. O objetivo geral é enfatizar o 
quanto é indispensável o uso da posição prona. Os objetivos 
específicos são: Entender os efeitos fisiológicos; apresentar 
seus benefícios; avaliar o papel do fisioterapeuta para essa 
manobra.Materiais e Métodos: Para o seguinte artigo, foram 
utilizados materiais do PubMed, SciELO, e Google Acadêmico, 
utilizando os seguintes descritores: Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo, Decúbito Ventral, Ventilação Mecânica, 
sendo inclusos revisões literárias e sistemáticas, além de 
ensaios clínicos realizados em humanos adultos.  

 
Palavras-chave: Posição Prona. Benefícios. hipoxemia. 
Fisioterapeuta. Oxigenação  

 
Abstract  
The theme of this article is the benefit of the prone position in 
patients with respiratory distress syndrome. The following 
problem was investigated: The importance of the prone 
position to combat hypoxemia in patients with acute respiratory 
distress syndrome. The following hypothesis was considered: 
It is indisputable that the prone position improves oxygenation, 
thus being increasingly valued and studied to increase its 
benefits. The general objective is to emphasize how essential 
it is to use the prone position. The specific objectives are: To 
understand the physiological effects; present its benefits; 
evaluate the role of the physiotherapist for this maneuver. 
Materials and Methods: For the following article, materials 
from PubMed, SciELO, and Google Scholar were used, using 
the following descriptors: Acute Respiratory Discomfort 
Syndrome, Ventral Decubitus, Mechanical Ventilation, including 
literary and systematic reviews, in addition to clinical trials 
performed in adult humans.  

 
Keywords: Prone Position. Benefits. Hypoxemia. 
Physiotherapist. Oxygenation  
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Resumen  
El tema de este artículo es el beneficio de la posición prona en 
pacientes con síndrome de dificultad respiratoria. Se investigó 
el siguiente tema: La importancia de la posición prona para 
combatir la hipoxemia en pacientes con síndrome de dificultad 
respiratoria aguda. Se consideró la siguiente hipótesis: Es 
indiscutible que la posición de decúbito prono mejora la 
oxigenación, siendo así cada vez más valorada y estudiada 
para incrementar sus beneficios. El objetivo general es 
enfatizar lo indispensable que es el uso de la posición de 
decúbito prono. Los objetivos específicos son: Comprender los 
efectos fisiológicos; presente sus beneficios; Evaluar el rol del 
fisioterapeuta en esta maniobra Materiales y Métodos: Para el 
siguiente artículo se utilizaron materiales de PubMed, SciELO 
y Academic Google, utilizando los siguientes descriptores: 
Síndrome de dificultad respiratoria aguda, Recumbencia en 
decúbito prono, Ventilación mecánica, incluyendo reseñas 
literarias y estudios sistemáticos, así como ensayos clínicos 
realizados en humanos adultos.  

 
Palabras clave: Posición prona. Beneficios. hipoxemia. 
Fisioterapeuta. oxigenación  

 
Introdução  

Entende-se que a PRONA é definidacomo uma 
manobra de rotação do paciente da posição supina para 
decúbito ventral, cujo principal objetivo é de melhorar a 
oxigenação e a acidose respiratória de pacientes com SDRA 
moderada a grave. Preferivelmente é para ela ser aplicada nas 
primeiras 48 horas de ventilação mecânica.  

A síndrome ficou conhecida no fim da década de 1960, 
caracterizada como uma síndrome de insuficiência respiratória 
de início agudo, apresentando hipoxemia. Assim sendo preciso 
estudos acerca dela. Essas manobras de recrutamento 
alveolar e posição prona vêm sendo cada dia mais estudadas 
e utilizadas no manejo dessa síndrome, assim melhorando o 
estado clínico desses pacientes.  

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 
foi definida em literalmente de fato, apenasem1994, pela 
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Conferência de Consenso Americano-Europeu (AECC) e hoje, 
devido principalmente à sua confiabilidade e validação, foi 
reintegrada e redefinida, após uma reunião com os melhores 
especialistas, chamados de Definição de Berlim, que a com 
base no grau de hipoxemia em: Leve (PO2/FIO2 200- 
300mmHg) moderada (PO2/FIO2< 100mmHg (CRUZ et 
al.,2015)  

A principal alteração dessa manobra é uma importante 
redução da complacência pulmonar. Ou seja, gera um alívio 
imediato ao paciente. Pode ocorrer também graus variados, o 
que acabou sendo definido por Berlim, no ano de 2012, em três 
graus, são eles: leve, moderado ou grave, assim, facilitando o 
trabalho dos responsáveis por cada caso.  

No ano de 1974, Bryan foi o primeiro pesquisador a 
sugerirque a posição prona fosse usada em pacientes. Um 
pouco depois disso, em 1977, Douglas et al. comprovaram que 
a oxigenaçãomelhorou em pacientes com SARA que 
foramcolocados em decúbito ventral.Desde então, 
inúmerospesquisadores descreveram a melhora da 
oxigenação dospacientes colocados na posição em cerca de 
50 a 70% dospacientes com SDRA, o que faz com que a 
estratégia, seja promissora e comprovada na ventilação destes 
doentes, sobretudonaqueles com SDRA grave (relação 
PaO2/FiO2 < 100).  

No presente trabalho, será mostrado os benefícios da 
posição prona na síndrome de angústia respiratória e o quanto 
ela é imprescindível para o alívio desses pacientes.  

 
O BENEFÍCIO DA POSIÇÃO DE PRONA EM PACIENTES 
COM SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA  

 
Um breve histórico sobre a Posição Prona  

O primeiro conhecimento de que a posição prona 
poderia produzir efeitos benéficos surgiu em 1974, quando 
Bryan entendeu e sugeriu que pacientes anestesiados e 
paralisados, posicionados em prona, tenderiam a exibir uma 
melhor expansão das regiões dorsais do pulmão com uma 
crescente melhora da oxigenação. Já em 1976, Piehl e Brown  
523  
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mostraram, por meio de um estudo retrospectivo, que a posição 
prona tinha aumentado gradativamente a oxigenação em 
alguns pacientes com SDRA sem que apresentasse efeitos 
deletérios.  

Logo após, estudos de Douglas et al., confirmaram os 
esperançosos achados de Piehl e Brown, com significante 
melhora da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial 
(PaO2 ) em todos os casos pacientes estudados. O que para 
eles foi um avanço, ainda mais pela grande falta de estudos 
acerca da posição PRONA.  

SDRA é um processo de edema pulmonar, agudo, não 
hidrostático ou não cardiogênico, acompanhado de uma hipoxemia 
persistente, associado a uma ampla lista de situações que predispõem 
ao seu desenvolvimento, e que pode atingir um índice de mortalidade, 
dependendo do fator etiológico envolvido, de 10% a 90%, 
(ANTONIAZZI et al.,1998).  

Mesmo que esse trabalho já tivera demonstrado que a 
posição prona poderia melhorar a oxigenação em pacientes 
com SDRA, ainda não existia um estudo tão completo e 
experimental sobre esses mecanismos pelos quais a PRONA 
poderia levar e elevar resultados significantes para a melhora 
desses pacientes.  

Em 1997, uma pesquisa em onze cães com SDRA 
induzida através da aplicação endovenosa de ácido 
oléico estudou a movimentação diafragmática, 
capacidade residual funcional, heterogeneidade da 
relação entre ventilação e perfusão, comportamento 
hemodinâmico, shunt pulmonar, espaço morto e troca 
gasosa. (ALBERT ET AL., EM 1987)  

 
Mesmo em meio aos avanços, o protocolo insistia em 

alterar cinco vezes a posição do paciente entre prona e supina 
e acompanhar o comportamento das variáveis. Eles então 
encontraram uma melhora significativa na PaO2, entretanto 

que não podia ser atribuída a mudanças na capacidade 

residual funcional, na mobilidade regional do diafragma ou em 
qualquer mudança nas pressões vasculares, mas sim à 
redução significativa do shunt intrapulmonar em posição 
PRONA.(Phink Et al, 1997)  

Independente de qual seja o posicionamento, é 
importante notar a é a diferença entre a pressão alveolar e a 
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pressão pleural. Isso é indispensave para a execução dessa 
manobra. Mesmo que o pulmão apresente ou não lesão, a 
pressão pleural sempre será maior nas regiões dependentes 
do pulmão (menos negativa), de modo que a expansão alveolar 
é menor nesta região.  

Na presença de edemas pulmonares, a pressão pleural 
fica ainda mais positiva na porção dependente, o que agrava a 
diferença de pressões transpulmonares entre as regiões 
dependentes e não dependentes.  

A PRONA tem a sua distribuição da pressão 
transpulmonar o que consequentemente faz com que ela seja 
mais homogênea quando comparada à posição supina, pois a 
variação da pressão pleural entre a região dependente e a não 
dependente é menos destacada dentro desse contexto. (Mc 
Auley DF Et al, 2002)  

 
A incidência da SDRA é alta e crescente com a 
idade, normalmente em pessoas mais velhas e 
segundo estudos, cerca de 10 a 15% dos 
pacientes internados em unidade de terapia 
intensiva (UTI) e cerca de 20% dos pacientes 
submetidos à ventilação mecânica, ou seja por 
mais que não estejam na UTI, ainda sim 
precisam ser monitorados e estão dentro dos 
critérios para SDRA. (ANDRADE; GARDENGHI, 
2014)  

 
Nos Estados Unidos são afetadas cerca de 200.000 

pacientes por ano, o que tende a aumentar a taxa de 
mortalidade entre essas pessoas. Estudos feitos no Brasil 
entendem que a SDRA esteja em torno de 2% (Andrade; 
Gardenghi, 2014).  

Nos doentes no estágio de decúbito ventral, a perda de 
volume pulmonar é dependente da gravidade, ou seja, isso vai 
de acordo ao nivelamento da saúde desses pacientes, 
podendo variar se Leve, médio ou grave, sendo a parte 
posterior do pulmão geralmente é melhor perfundida. Esse 
método melhora a expansão nas regiões dorsais do pulmão, o 
que obviamente melhora da oxigenação e vem sendo 
atualmente sendo considerado um dos métodos mais seguros 
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e simples para melhorar pacientes com hipoxemia severa. 
(CARNEIRO et al, 2009).  

 
Na PP, a compressão do pulmão é diminuída, 
favorecendo uma pressão transpulmonar mais 
uniforme. O pulmão previamente menos 
ventilado torna-se areado, e a nova região 
menos ventilada (ventral) dependente é 
comparativamente menor. (SUD,S ET AL, 2008, 
P .178)  

 
Segundo o Consenso Brasileiro de Ventilação 

Mecânica, a posição prona precisa ser considerada em 
pacientes com necessidade de elevados valores de PEEP e 
FiO2 para assim fazer a manutenção de correta de SaO2. 
Quando eles apresentam um grau de recomendação “A”, o que 
faz com que a utilização da PRONA, aconteça de forma 
precoce, assim, ajudando melhor na recuperação desse 
paciente. Os princípios de ventilação protetora e titulação de 
PEEP adequada devem ser buscados durante protocolos de 
PP. (Amato et. Al, 2007.)  

Sud et al no ano de 2008, em uma de suas revisões, 
investigaram qual seriam os efeitos da ventilação em prono 
levando em consideração a mortalidade, oxigenação e tempo 
de ventilação em pacientes com insuficiência respiratória 
hipoxêmica. Feito isso, chegaram á conclusão que a ventilação 
em prono não reduz a mortalidade ou tempo de ventilação, 
porém, todavia foram obtidas melhoras significativas quanto à 
oxigenação e diminuição de risco de pneumonia. Ou seja, 
mesmo que não evite a morte, a PP, traz um alívio quase que 
imediato para os pacientes.  
526  

Com o objetivo de investigar a melhor aplicação do 
posicionamento em prono, Chiumello e et al em um estudo 
fisiológico, analisaram os efeitos da utilização de suportes 
tóraco-pélvicos durante a execução da PP em pacientes com 
SDRA. Nessa pesquisa citada foram utilizados 11 pacientes, 
que permaneceram pelo período de uma hora em PP com ou 
sem apoios e sendo observada a troca gasosa, mecânica 
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respiratória e hemodinâmica de cada individuo. Findado esses 
estudos, concluíram que não houve alteração significativa para 
a pesquisa.  

Em 2007, Horikawa entendeu que o posicionamento 
em prono seria contra indicado em casos de queimadura grave, 
ferimentos abertos na face e etc, pois gerariam complicações 
durante sua execução e que não trariam nenhum tipo de 
conforto para esses pacientes.  

Suas complicações mais comuns são o edema de face 
e as ulcerações cutâneas. Vale lembrar que a maior 
necessidade de sedação e o uso de relaxantes musculares. Ou 
seja, o que poderia trazer um alívio de um lado, do outro traria 
mais dores.  

 
EFEITOS FISIOLÓGICOS DA POSIÇÃO PRONA  

Sabendo que a PP é um método que melhora 
gradativamente o funcionamento pulmonar, sabe-se que ela 
tem diversos benefícios e que apesar de ainda não ter um 
estudo comprovando a sua ligação com a mortalidade, é 
preciso entender e assumir que ela é indispensável para 
pacientes com SDRA.  
Sendo assim, os efeitos fisiológicos da PP são:  

• Melhora da drasticamente a oxigenação em 70 a 80% 
dos pacientes com SDRA, devido à redistribuição da 
ventilação alveolar e da perfusão;  

• Diminuição do colabamento alveolar com melhora da 
complacência pulmonar;  

• Apesar de não ter estudos que comprovem a sua 
ligação com a mortalidade, a PP expande regiões 
dorsais, assim aliviando rapidamente o desconforto.  

PROCEDIMENTOS  
Para executar a PP , serão necessárias quatro pessoas para o 
posicionamento do paciente. Só por isso, entende-se a 
importância de uma equipe médica muito bem treinada para 
essa responsabilidade. Sendo assim, os principais 
procedimentos são:  

• Um profissional deverá permanecer na cabeceira 
do leito e será o responsável pelo tubo orotraqueal  
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• Uma segunda pessoa ficará responsável pelos 
drenos, cateteres e conexões para que não sejam 
tracionados  

• E as outras duas, posicionadas uma de cada lado 
do leito, serão responsáveis por virar o paciente, 
primeiramente para o decúbito lateral, e em seguida 
para a posição prona. Os braços devem ser 
posicionados ao longo do corpo, com a cabeça voltada 
para um dos lados, e os eletrodos de monitorização 
cardíaca fixados no dorso.  
Assim, feita de maneira correta, o alívio é imediato.  

 
POSIÇÃO PRONA E COVID-19  

A doença causada pelo novo coronavírus (2019- nCoV, 
ou em inglês: Coronavirus Disease 2019; COVID-19), é um 
vírus que compromete o trato respiratório e que foi identificada 
primeiramente em Wuhan, China, em dezembro de 2019 e que 
em pouco tempo estava espalhada por praticamente todo o 
mundo, ocasionando uma pandemia e levando muitas pessoas 
á morte.  

Ainda que seja uma preocupação e que os sintomas 
sejam semelhantes ao de uma gripe, a maioria dos pacientes 
infectados não desenvolve complicações ou apresenta apenas 
sintomas leves, segundo estudos feitos pela OMS, cerca de 
10% evoluem para um estágio mais grave que requer 
hospitalização, suporte de oxigênio e, por vezes, ventilação 
mecânica (VM). Dependendo do caso de cada paciente, eles 
podem necessitar de uma UTI.  

Como a COVID-19 trata-se de uma doença 
respiratório, o uso da posição PRONA pode aliviar a angústia  
respiratória desses pacientes, assim como os pacientes em 
SDRA.  

Quando se usa esse manejo que é a PP, ela consiste 
em posicionar o paciente em decúbito ventral, o que deve 
resultar em distribuição mais uniforme do estresse e da tensão 
pulmonar, melhorando assim relação ventilação/perfusão, da 
mecânica pulmonar e da parede torácica, contribuindo então 
para redução da duração da VM e da taxa de mortalidade 
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avaliada em um seguimento de 28 e 90 dias. (Kalouras V, et al, 
p.216, 2016)  

 
MORTALIDADE  

Mesmo que a medicina reconheça a extrema 
importância da posição prona na melhora da oxigenação 
arterial em pacientes com SDRA, os estudos feitos ainda não 
comprovaram sua eficácia quando se coloca dentro do 
contexto evitar mortes pela SRDA.  

O primeiro trabalho randomizado e prospectivo que 
houve para verificar o efeito da posição prona na sobrevida 
destes pacientes foi feito por Gattinoni et al em 1991. Na época, 
eles estudaram 304 pacientes, deles, 152 foram colocados em 
decúbito convencional e os outros 152 em decúbito prona, por 
seis ou mais horas durante o período de dez dias. Apesar da 
oxigenação ter melhorado com a posição prona em mais de 
70% casos, a mortalidade foi igual no período de dez dias, ou 
seja, infelizmente ainda não há estudos relevantes a fim de 
evitar mortes em casos em que a posição PRONA é utilizada.  

É importante destacar a responsabilidade da equipe 
médica e que ela seja sincera com a família do paciente, assim, 
não gera uma esperança, já que sem estudos comprovados, 
não se pode prometer mais chances de vida e sim uma melhora 
na sua oxigenação.  

Recentemente, um trabalho apresentado no último 
congresso da American Thoracic Society (2003 -Seattle), 
Mancebo et al. realizaram um estudo utilizando a posição prona 
por 20 horas diárias. Esse mesmo estudo teve que ser 
cancelado, pois não conseguiram apresentar nenhuma 
evolução a fim de diminuir a taxa de mortalidade nesses 
pacientes, assim, entende-se que ela traz alívio, mas não pode 
evitar mortalidade.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

A presente pesquisa foi realizada com o auxilio de 
dados dos sítios como PubMed, Scielo e Google Acadêmico. 
Fazendo uso das seguintes palavras-chave: Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo, Decúbito Ventral, Ventilação 
Mecânica. Também foi incluso revisões literárias e estudos de 
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caso, a fim de poder defender com o máximo de certeza os 
benefícios da posição PRONA.  

O estudo realizado foi exploratório descritivo, porém, 
sendo desenvolvido através de uma revisão bibliográfica, 
sendo então analisados artigos científicos mediante resumos, 
sendo selecionados artigos científicos relevantes para o 
estudo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente com os crescentes casos da COVID-19, a 
posição prona vem sendo um assunto bastante discutido, tendo 
em vista que poucas pessoas sabiam da sua importância para 
a oxigenação desses pacientes.  

A manobra de posição prona ajuda diretamente no 
tratamento da SDRA, e precisa ser aplicada o mais rápido 
possível, imediatamente após o diagnóstico e com sessões de 
longas duração, com o objetivo principal de reverter o quadro 
da hipoxemia, assim, buscado respostas rápidas na melhora 
no índice na oxigenação, mecânica respiratória e trocas 
gasosas.  

A manobra de posição prona e peep, segundo os 
estudos que aqui também foram aplicados, contribuem 
significativamente no tratamento de pacientes com SDRA com 
a finalidade de minimizar as complicações decorrentes da 
hipoxemia.  

Infelizmente não existem estudos que comprovem a 
diminuição da taxa de mortalidade mediante a aplicação da  
posição PRONA, porém, é indiscutível que seu uso traz um 
alivio imediato e o quanto ela é indispensável para a SDRA.  
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Aguda (SARA). Simpósio: Medicina Intensiva: II. Tópicos 
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Resumo 
O tema deste capítulo são os cuidados fisioterapêuticos no 
paciente com pneumonia associada à ventilação mecânica 
(PAV). Investigou-se o seguinte problema: “Quais cuidados 

 
132 Este capítulo contou com a revisão linguística de Diêgo Maciel de Sousa e 
com a diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
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134 Bacharel em Fisioterapia pelo Centro Universitário Estácio de Brasília. 
135 Bacharel em Fisioterapia pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.  
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fisioterapêuticos podem ser prestados ao paciente com PAV?”. 
Cogitou-se a seguinte hipótese: "De que a fisioterapia é eficaz 
no tratamento do paciente com PAV”. O objetivo geral é 
“descrever os cuidados fisioterapêuticos no paciente com 
PAV”. Os objetivos específicos são: “descrever a pneumonia 
associada à ventilação mecânica"; “identificar os principais 
fatores de risco”; “abordar os cuidados preventivos"; "destacar 
a importância da fisioterapia no tratamento da PAV”. Este 
trabalho é importante para um profissional da saúde porque é 
um tema comum na vivência da equipe de terapia intensiva. 
Para a ciência, é relevante pois, apesar de muito se falar sobre 
infecções hospitalares, existem poucos trabalhos que abordem 
o fisioterapeuta como atuante no tratamento da PAV; agrega à 
sociedade pelo fato de ser uma problemática que traz grande 
impacto, pois, além do aumento do risco de mortalidade para o 
paciente, a PAV ainda gera altos custos para a saúde pública. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de 
dois meses. 
 
Palavras-chave: PAV. Pneumonia Associada à Ventilação 
Mecânica. Fisioterapia. Reabilitação. Fisioterapia Respiratória. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is physical therapy care for patients 
with ventilator-associated pneumonia (VAP). The following 
problem was investigated: “What physical therapy care can be 
provided to patients with VAP?”. The following hypothesis was 
considered: "Physiotherapy is effective in the treatment of 
patients with VAP". The general objective is to "describe 
physical therapy care in patients with VAP". The specific 
objectives are: "describe ventilator-associated pneumonia"; 
“identify the main risk factors”; "address preventive care"; 
"highlight the importance of physical therapy in the treatment of 
VAP". This work is important for a health professional because 
it is a common theme in the intensive care team's experience. 
For science, it is relevant because, despite a lot of talk about 
hospital infections, there are few studies that address the 
physiotherapist as active during their treatment; adds to society 
because it is a problem that has great impact, because, in 
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addition to increasing the risk of mortality for the patient, VAP 
still generates high costs for public health. This is a qualitative 
theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: VAP. Ventilator-Associated Pneumonia. 
Physiotherapy. Rehabilitation. Chest Physiotherapy. 
 
Resumen 
 
El tema de este capítulo es la atención de fisioterapia para 
pacientes con neumonía asociada al ventilador (NAV). Se 
investigó el siguiente problema: "¿Qué atención de fisioterapia 
se puede brindar a los pacientes con NAV?". Se consideró la 
siguiente hipótesis: "La fisioterapia es eficaz en el tratamiento 
de pacientes con NAV". El objetivo general es "describir la 
atención de la fisioterapia en pacientes con NAV". Los objetivos 
específicos son: "describir la neumonía asociada a la 
ventilación mecánica"; “Identificar los principales factores de 
riesgo”; "abordar la atención preventiva", "destacar la 
importancia de la fisioterapia en el tratamiento de la NAV". Este 
trabajo es importante para un profesional de la salud porque es 
un tema común en la experiencia del equipo de cuidados 
intensivos. Para la ciencia es relevante porque, a pesar de que 
se habla mucho de infecciones hospitalarias, hay pocos 
estudios que aborden al fisioterapeuta como activo durante su 
tratamiento; se suma a la sociedad porque es un problema que 
tiene un gran impacto, porque, además de aumentar el riesgo 
de mortalidad para el paciente, la NAV aún genera altos costos 
para la salud pública. Es una investigación teórica cualitativa 
de dos meses de duración. 
 
Palabras clave: NAV. Neumonía Asociada al Ventilador. 
Fisioterapia. Rehabilitación. Fisioterapia Respiratória. 
 
Introdução 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) 
é uma infecção do parênquima pulmonar, causada em geral 
pela aspiração de secreção contaminada. Surge a partir do 
segundo ou terceiro dia de intubação orotraqueal. Representa 
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um dos tipos de infecção hospitalar mais prevalentes, com 
variação da incidência entre 6% e 52% dos pacientes em 
ventilação invasiva. Provoca um aumento nas taxas de 
mortalidade, morbidade e do tempo de internação (FIOCRUZ, 
2014; PAPAZIAN, KLOMPAS, LUYT, 2020; FURTADO et al, 
2020).  

A Ventilação Mecânica (VM) é um suporte para 
pacientes que apresentam insuficiência respiratória, tem como 
objetivo promover troca gasosa e diminuir o trabalho dos 
músculos respiratórios, permitindo que o organismo poupe 
energia e que a doença de base seja tratada. Apesar de ser um 
procedimento extremamente importante e necessário no 
ambiente da unidade de terapia intensiva (UTI), seu uso 
prolongado pode trazer complicações e o surgimento de 
infecções hospitalares, como a pneumonia. (FURTADO et al, 
2020, LI et al, 2021). 

Uma série de fatores presentes dentro da UTI podem 
levar a um aumento do risco de PAV, portanto, as medidas de 
prevenção e que promovam uma redução do tempo de 
internação são importantes. O tratamento de base para esta 
patologia é medicamentoso, contudo, ações não 
farmacológicas também são essenciais para garantir uma 
recuperação mais rápida e efetiva (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 
2014). 

O fisioterapeuta é um dos profissionais que compõem 
a equipe atuante nas unidades de terapia intensiva, exerce a 
função de manutenção dos parâmetros ventilatórios e 
hemodinâmicos do paciente por meio do manejo do ventilador 
mecânico e de técnicas respiratórias, além de promover 
diminuição na perda e melhora dos aspectos cinéticos-
funcionais do paciente. Desta forma, pode contribuir para 
prevenção e tratamento deste tipo de pneumonia 
(CARRASCOSA et al, 2018).  

 Diante disso, esse trabalho surge com o intuito de 
responder a seguinte problemática: “Quais são as 
contribuições da fisioterapia para evitar o surgimento da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e quais cuidados 
fisioterapêuticos prestados ao paciente com PAV?” Visto que, 
esta representa uma infecção hospitalar de grande prevalência, 
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que leva ao aumento da morbimortalidade, prolonga a 
internação hospitalar, aumentando os custos de saúde 
(SULJEVIC et al, 2020). 

A hipótese levantada para responder a pergunta de 
pesquisa foi que “a fisioterapia pode contribuir para a 
prevenção e para o tratamento da Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica", pois esta atua promovendo uma 
melhora dos aspectos ventilatórios, funcionais e 
hemodinâmicos dos pacientes internados em Unidades de 
Terapia Intensiva. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral descrever os 
cuidados fisioterapêuticos no paciente com PAV e quais 
intervenções preventivas podem ser adotadas. Os objetivos 
específicos foram: descrever a PAV buscando trazer suas 
complicações tanto para o paciente como para a saúde em 
geral, as medidas a serem utilizadas como forma de prevenção 
e como a fisioterapia pode atuar tanto na prevenção quanto no 
tratamento desse processo infeccioso. 

Este trabalho mostra-se relevante para a ciência pois, 
apesar de ser um tema bastante explorado pela literatura, 
existem poucos trabalhos que abordem o fisioterapeuta como 
atuante durante o tratamento desta patologia. Agrega à 
sociedade pelo fato de ser uma problemática que traz grande 
impacto, já que além do aumento do risco de morbimortalidade 
dos pacientes acometidos, a PAV gera altos custos para a 
saúde pública. 

O estudo é uma revisão narrativa de caráter qualitativo, 
fundamentada em artigos científicos, que aborda a etiologia da 
pneumonia associada à ventilação mecânica; os principais 
fatores de risco; bem como, os cuidados fisioterapêuticos para 
prevenção e durante o tratamento da doença.  

As bases de dados utilizadas para a pesquisa foram: 
Cochrane Library, PubMed, Science Direct, Scielo e PEDro, por 
meio dos descritores: “PAV”; “PAV AND Fisioterapia”; “PAV 
AND Mobilização Precoce”; “PAV AND Exercícios Físicos” em 
línguas portuguesa e inglesa, selecionando 26 artigos.  

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 
anos (2011-2021) com os seguintes temas: revisão 
sistemática, ensaios clínicos randomizados, revisão 
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bibliográfica, estudos coortes, estudos retrospectivos e 
observacionais que abordassem o tema deste capítulo. 

Como critérios de exclusão estão os artigos publicados 
antes de 2011, com exceção de alguns estudos de grande 
contribuição científica para o tema, estudos que não abordaram 
o tema do capítulo ou que não contribuíram para responder os 
objetivos adotados. 

A metodologia escolhida foi uma revisão bibliográfica, 
descritiva e qualitativa, pois buscou responder à pergunta de 
pesquisa com base em dados coletados de estudos científicos, 
descrevendo, analisando e associando os fatos de forma 
imparcial através da interpretação dos autores.  
 
Cuidados fisioterapêuticos no paciente com pneumonia 
associada à ventilação mecânica 
 
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é um 
tipo de infecção que afeta o trato respiratório inferior, atinge as 
regiões dos bronquíolos respiratórios e dos alvéolos, 
promovendo uma resposta inflamatória deflagrada por agentes 
virais, bacterianos e fúngicos. É caracterizada por ocorrer após 
48 a 72 horas da intubação endotraqueal e da instituição de 
ventilação mecânica invasiva, representando uma das 
infecções intra-hospitalares mais comuns e a mais prevalente 
nos pacientes que estão em ventilação mecânica (MORAES, 
2017; XU et al., 2019).  

Impacta em uma maior taxa de mortalidade, 
prolongamento da internação hospitalar, maior uso de 
medicações e recursos de saúde, o que eleva os custos 
hospitalares, além de promover uma maior deterioração do 
estado geral do paciente e aumentar a necessidade de 
cuidados de saúde (XU et al, 2019; SULJEVIC et al, 2020).  

A fisiopatologia da PAV está relacionada com a 
microaspiração de organismos provenientes da via endógena: 
secreções orais, faríngeas e gástricas contaminadas e da via 
exógena: pela técnica de aspiração endotraqueal, aerossóis, 
circuito do ventilador, cateteres, broncoscópio, nutrição enteral, 
contato de profissionais de saúde e de outros pacientes. A 
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presença do tubo endotraqueal, também se relaciona com a 
fisiopatologia, pois, altera os mecanismos naturais de defesa, 
como o reflexo de tosse, o que aumenta o risco de aspiração, 
e causa uma irritação da mucosa, eleva a produção de muco, 
prejudicando a depuração mucociliar. O tubo também permite 
a microaspiração de secreções subglóticas, mesmo com a 
presença do balonete, e neste caso, ocorre a formação de um 
biofilme de microrganismo que coloniza em seu interior e, é 
conduzido para as regiões intrapulmonares pelo fluxo 
inspiratório do ventilador. Mesmo após a chegada desses 
patógenos e da colonização do trato respiratório inferior, a 
patologia só se desenvolve em situações onde há déficits do 
sistema imunológico ou onde a virulência dos microrganismos 
é alta e vence a barreira imunológica (OLIVEIRA, ZAGALO, 
SILVA, 2014; KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; ROUZÉ, 
LOECHES, NSEIR, 2018). 

Essa infecção pode ser originada por um único tipo de 
bactéria, microrganismo, ou por um conjunto polimicrobiano. O 
tipo de patógeno está relacionado com os microrganismos que 
circulam na unidade de terapia intensiva e no hospital no qual 
o paciente está internado. Entretanto, as bactérias mais 
comuns são: Staphylococcus aureus sensível à meticilina 
(MSSA), Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Escherichia 
coli, Haemophilus influenzae, entre outras. Já as infecções 
virais e fúngicas são mais prevalentes em indivíduos 
imunocomprometidos (OLIVEIRA, ZAGALO, SILVA, 2014; 
KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; SULJEVIC, et al, 2020). 

O diagnóstico da PAV em geral, é dado através da 
avaliação à beira do leito, levando em consideração achados 
clínicos, laboratoriais e radiológicos, que têm como critérios a 
presença de pelo menos um dos sinais: febre (acima de 38°C), 
leucopenia (< 4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 
cel/mm3); pelo menos dois exames de imagem do tórax com 
os achados de infiltrado novo ou progressivo, consolidação ou 
cavitação; dois ou mais sinais e sintomas como, alteração da 
secreção com característica purulenta, ausculta pulmonar com 
roncos e estertores, início ou piora da tosse, dispneia ou 
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taquipneia, piora da troca gasosa identificada por 
dessaturação, relação PaO2/ FiO2 < 240, aumento da 
necessidade de oxigênio ou dos parâmetros ventilatórios; pelo 
menos um resultado de exame microbiológico com 
hemocultura positiva sem outro foco de infecção, cultura do 
líquido pleural positiva ou cultura quantitativa de secreção 
pulmonar positiva, coletada de lavado broncoalveolar, 
escovado e aspirado endotraqueal (DALMORA et al, 2013; 
ANVISA, 2021). 

Esse tipo de pneumonia nosocomial pode ser 
classificada como precoce, quando ocorre em até quatro dias 
após o início da ventilação mecânica (VM) ou tardia, após esse 
período. Essa classificação é importante quando se refere ao 
tratamento inicial da doença, onde na PAV de início precoce 
são utilizados antibióticos de pequeno espectro e nas 
classificadas como tardias, utiliza-se antibióticos de amplo 
espectro, pois acredita-se que neste tipo de infecção, seja mais 
comum bactérias resistentes. Para a escolha do tratamento 
empírico, também deve ser levado em consideração o padrão 
bacteriológico e a epidemiologia local, entretanto, vale ressaltar 
que a escolha do tratamento adequado deve ser norteada 
pelos exames microbiológicos, de forma a se ter uma 
abordagem específica e mais efetiva, além de reduzir a taxa de 
resistência das bactérias (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; 
CORNISTEIN et al, 2018).  
 
Fatores de Risco da PAV: 

Diversas condições podem ser consideradas fatores de 
risco para o desenvolvimento da Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica. Como já citado anteriormente, o uso da 
ventilação leva à predisposição deste tipo de pneumonia 
nosocomial pela utilização do tubo endotraqueal onde é 
formado um biofilme ao redor do balonete e, no interior do tubo, 
forma-se uma colonização, somado a isso, a pressão positiva 
produzida pelo aparelho, empurra os microrganismos para 
dentro dos pulmões. Alguns autores também trazem como 
fatores de risco, a grande frequência na troca do circuito do 
ventilador mecânico; o tipo de umidificador utilizado; o Cuff 
insuflado de forma insuficiente, de forma a promover um meio 
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para passagem desses micróbios; as falhas na extubação e a 
ventilação mecânica prolongada (ROUZÉ, LOECHES, NSEIR, 
2018; SULJEVIC et al, 2020; NÚÑEZ et al, 2021). 

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva também 
é considerado um desses fatores, segundo Xu et al (2019), em 
sua pesquisa, a internação em UTI foi o principal fator de risco 
para o desenvolvimento de PAV e isto pode ser devido aos 
pacientes estarem em um estado de relativa imunossupressão 
causada pelas doenças crônicas coexistentes e pelas 
disfunções fisiológicas graves, além de passarem por mais 
procedimentos invasivos e estarem em maior risco de infecção 
cruzada, pois geralmente nesse ambiente não há isolamento 
adequado entre os pacientes. 

O uso de alguns medicamentos prescritos como 
profiláticos ou administrados de forma excessiva também 
podem influenciar na ocorrência da PAV, como a utilização de 
muitos tipos de antibióticos, promovendo um desequilíbrio dos 
microrganismos normais do corpo, gerando um ambiente mais 
propício para infecções oportunistas, além da possibilidade de 
aumentar a resistência bacteriana. Outro medicamento que em 
excesso pode aumentar o risco de PAV, é o uso de corticoides, 
em especial antes da instituição da Ventilação Mecânica (VM), 
pois podem influenciar em disfunções hepáticas e renais, em 
redução da função imunológica e por estarem associados ao 
risco aumentado de úlceras e prejuízos na mucosa 
gastrointestinal, fator que aumenta a absorção de patógenos 
gastrointestinais. Outros procedimentos comuns no ambiente 
hospitalar também se relacionam com o surgimento desta 
doença, como a utilização e o tempo de uso de sondas 
nasogástricas, acessos e cateteres, pois estes podem ser um 
meio de entrada para bactérias e outros patógenos 
(CARRASCOSA et al, 2018; XU et al, 2019). 

A idade do paciente é outra condição, considerada 
intrínseca que pode aumentar a probabilidade de desenvolver 
PAV. Pacientes idosos por terem um sistema imunológico mais 
deficitário e serem mais propícios a infecções oportunistas, têm 
um risco aumentado. A presença de comorbidades, a 
gravidade da doença de base, doenças respiratórias 
preexistentes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica 
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(DPOC), também são fatores que influenciam no surgimento da 
PAV, pois estes apresentam uma maior contaminação das vias 
aéreas inferiores, obstrução das vias aéreas que gera uma 
resposta de tosse ineficaz e comprometimento da função 
mucociliar (XU et al, 2020; NÚÑEZ et al, 2021). 

Segundo um estudo coorte retrospectivo produzido por 
Núñez et al. (2021), a presença de DPOC, a idade avançada, 
o uso de medicações vasoativas e outras comorbidades, são 
fatores de risco para a PAV e aumentaram as taxas de 
mortalidade em pacientes com Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica.  
 
COVID 19: 

O mundo atual (2021) ainda vivencia a pandemia da 
COVID-19 gerada pelo novo coronavírus Sars-Cov 2, originada 
na China em 2019, que causou um expressivo aumento no 
número de hospitalizações e da necessidade de ventilação 
mecânica invasiva prolongada, uma vez que a patologia tem o 
potencial de causar hipoxemia grave, com grande déficit da 
relação ventilação-perfusão, podendo evoluir para uma 
síndrome do desconforto respiratório agudo, fazendo com que 
o paciente fique intubado por duas ou até quatro semanas em 
média, desta forma, a COVID-19 representa então um 
importante fator de risco para o desenvolvimento da PAV, 
devido aos longos períodos de intubação e de internação na 
UTI (HOLANDA, PINHEIRO, 2020; CIOTTI et al, 2020; TEJO 
et al, 2021). 

Devido a esta alta demanda de internações, novos 
profissionais, mesmo que com pouca ou nenhuma experiência 
com pacientes críticos, foram e ainda estão sendo chamados 
para atuar na linha de frente, isto dificulta que as melhores 
abordagens ou a atuação prática baseada em evidências 
sejam alcançadas, o que muitas vezes pode não promover os 
melhores resultados possíveis, prolongando o tempo de 
tratamento e o tempo de internação, que por consequência, 
aumenta ainda mais o risco de Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica e de outras complicações. Além disto, 
com profissionais destreinados, uma alta demanda de cuidados 
e a escassez de leitos, há maior tendência para que ocorra 
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contaminação cruzada  de Sars-CoV 2, tanto para outros 
pacientes internados com outras patologias, caso não ocorra 
um isolamento adequado, quanto para os profissionais que 
estão prestando os cuidados à saúde destes pacientes 
(HOLANDA, PINHEIRO, 2020). 
 
Cuidados na PAV: 

Depois de instalada, a PAV traz enormes riscos ao 
paciente crítico, um deles é o aumento da mortalidade, porém 
existem cuidados que podem auxiliar na prevenção da 
instalação da pneumonia, como a monitorização respiratória 
frequente, que é um procedimento realizado a beira leito, não 
exige deslocamento do paciente, não gera aumento de custo e 
auxilia a equipe na detecção precoce de alterações na função 
respiratória (KOCK, MAURICI; 2018). 

Realizar a aspiração endotraqueal também é um 
método preventivo, pois, segundo Li et al (2021), o acúmulo de 
secreção entre a glote e o manguito é o principal fator de 
contaminação por PAV, pois, a secreção estagnada é favorável 
a disseminação de patógenos. Entretanto, este procedimento 
deve ser realizado com técnicas assépticas, para que o risco 
de contaminação seja reduzido e deve ser realizado somente 
quando necessário, ou seja, em casos de secreção visível ou 
auscultados, dessaturação e aumento do trabalho respiratório, 
alguns autores também sugerem a realização de 
procedimentos de drenagem de secreções subglóticas como 
medida preventiva e relatam que a instilação de solução salina 
durante a aspiração deve ser evitado (SILVA, NASCIMENTO, 
SALLES, et al, 2012; CARRASCOSA et al, 2020).  

Alguns cuidados devem ser observados com o objetivo 
de prevenir a PAV desde o momento da intubação do paciente, 
como a decisão sobre a indicação de intubação orotraqueal, 
para evitar que esse procedimento ocorra de forma 
desnecessária, a escolha do tipo de tubo utilizado, tubos com 
balonete de poliuretano, por serem mais finos e reduzirem a 
formação de um possível canal entre o balonete e a parede 
traqueal e tubos que permitam a drenagem das secreções 
subglóticas são mais indicados que os tubos convencionais, 
entretanto, tem um custo mais elevado. Alguns estudos 
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também sugerem que tubos revestidos de prata ou outros 
materiais com efeito bactericida podem ser promissores na 
prevenção da PAV, contudo, há necessidade de uma maior 
investigação a respeito de seu uso para serem indicados na 
prática clínica (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; ROUZÉ, 
LOECHES, NSEIR, 2018). 

Outro ponto de extrema importância é a manutenção 
da pressão do cuff, que deve estar entre 20 - 30 cmH2O, para 
assegurar uma vedação adequada da traqueia e assim reduzir 
o risco de microaspiração de secreções para o trato respiratório 
inferior. A troca frequente do circuito do ventilador deve ser 
evitada, sendo realizada somente quando este apresentar 
defeitos mecânicos ou contaminado e estiver com sujidade 
visível (SILVA, NASCIMENTO, SALLES, 2012; GUILLAMET, 
KOLLEF, 2018).   

A ventilação mecânica prolongada aumenta o risco de 
desenvolvimento de PAV, desta forma, um dos principais 
pontos para prevenção desta afecção é o desmame precoce e 
medidas que contribuam para redução do tempo de ventilação 
mecânica, como a realização de testes diários para o despertar 
do paciente, os testes de respiração espontânea e a redução 
do nível de sedação realizados de forma rotineira 
(GUILLAMET, KOLLEF, 2018). 

A elevação da cabeceira da cama do paciente entre 
30° a 45°, quando não houver contraindicação, é uma medida 
preventiva amplamente sugerida pela literatura, pois tem a 
capacidade de reduzir os riscos de broncoaspiração por refluxo 
gástrico, principalmente em pacientes que estão em nutrição 
enteral. Outra medida imprescindível é a higienização bucal do 
paciente, pois em pacientes submetidos à ventilação mecânica, 
ocorre uma redução da produção de saliva, fator este que 
propicia a formação de um biofilme e de placas bacterianas nos 
dentes do paciente, que podem ser aspirados para o trato 
respiratório inferior e causar a PAV. A literatura sugere então 
que este procedimento seja feito por meio da aspiração de 
secreções orais, escovação dos dentes dos pacientes e pela 
utilização de antissépticos, como antibióticos tópicos (SILVA, 
NASCIMENTO, SALLES, 2012; OLIVEIRA, ZAGALO, SILVA, 
2014; GUILLAMET, KOLLEF, 2018). 
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Medidas básicas também contribuem para reduzir o 
risco deste tipo de pneumonia e devem ser realizadas por toda 
a equipe em contato com o paciente, são elas: a lavagem 
adequada das mãos com sabão, o uso de álcool em gel e o uso 
adequado de equipamentos de proteção individual, como luvas 
e capotes, tais medias têm grande capacidade de reduzir as 
contaminações cruzadas e a disseminação de vírus e bactérias 
pelos ambientes hospitalares (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 
2014; CORNISTEIN et al, 2018). 

Todas essas medidas estão incluídas na 
responsabilidade da equipe multiprofissional. Entretanto, a 
fisioterapia pode contribuir com outros cuidados para reduzir as 
taxas de Pneumonia Associada à Ventilação, por exemplo, a 
utilização de técnicas de higiene brônquica e de desobstrução 
das vias aéreas, como a hiperinsuflação manual, que facilita o 
movimento das secreções para as vias aéreas mais centrais e 
promove aumento do fluxo expiratório, melhora a complacência 
pulmonar e a oxigenação, entre outras técnicas 
(CARRASCOSA et al, 2018). No ensaio clínico realizado por 
Pattanshetty e Gaude (2010), verificou-se que a associação de 
técnicas de hiperinsuflação manual, aspiração e 
posicionamento no leito, foi capaz de reduzir a incidência de 
PAV e as taxas de mortalidade. 

A fisioterapia contribui positivamente para o sucesso 
do desmame da VM, por meio do treinamento da musculatura 
respiratória, exercícios funcionais (exercícios ativos, ativo 
assistidos, cicloergômetro, mobilidade ativa na cama, 
ortostatismo, deambulação, entre outros), mobilização precoce 
que melhora a função muscular, aumenta o volume corrente e 
a capacidade do transporte de oxigênio (DOIRON, 
HOFFMANN, BELLER, 2018; CARRASCOSA et al, 2018; 
ZANG et al, 2020). 

A tabela 1. representa uma síntese das medidas de 
prevenção que devem ser adotadas por toda a equipe 
multiprofissional e as medidas de responsabilidade do 
fisioterapeuta. 
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Tabela 1. 
Cuidados 

Multiprofissionais: 
Cuidados 

Fisioterapêuticos:  

Prevenção: 

Lavagem adequada das 
mãos  

Manobras de higiene 
brônquica 

Uso adequado de EPIs Manobras de reexpansão 
pulmonar 

Cabeceira Elevada (30°- 
45°) 

Mobilização precoce 

Manutenção da Pressão de 
Cuff entre 20 e 30 cmH2O 

Exercícios ativos 

Aspiração endotraqueal Evitar trocas de circuitos do 
ventilador 

Prescrição adequada de 
medicamentos 

Incentivar o desmame 
precoce 

Momento certo para 
Intubação 

Realizar teste de respiração 
espontânea regularmente 

Fonte: Autores, 2021. 
 

 Visto o quão importante é a prevenção da Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica e como essas ações 
dependem da colaboração de todos da equipe 
multiprofissional, é de responsabilidade das instituições 
hospitalares criar protocolos ou pacotes chamados de 
“bundles” de prevenção, onde se tornam obrigatórias as 
medidas preventivas, programas de educação sobre a doença 
e que incentivem todos os profissionais a seguirem com essas 
as ações. Outras vantagens são: realizar controle sobre as 
taxas de incidência da PAV, identificar os principais patógenos 
nosocomiais presentes em cada unidade hospitalar e criar 
programas de conscientização sobre a prescrição 



 

 548 

desnecessária de antibióticos e outras medicações 
(KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; BURJA et al, 2018).  

A tabela 2. apresenta uma síntese das medidas que 
devem ser tomadas pela direção do hospital para preparar a 
equipe nos cuidados necessários para pacientes em ventilação 
mecânica, visando a prevenção de infecções hospitalares. 
Tabela 2. 

Deveres do Hospital 

Educar a Equipe  

Identificar os microrganismos multirresistentes  

Criar bundles de Prevenção de PAV  

Manter políticas de descontaminação  

Controlar as taxas de incidência de infecções hospitalares e 
outras complicações. 

Fonte: Autores, 2021. 
Todas essas medidas são essenciais para a prevenção 

da PAV e devem ser reforçadas principalmente no cenário 
atual, da pandemia da COVID-19. A lavagem das mãos, o uso 
adequado de EPIs, incluindo a utilização de máscaras N95 ou 
PFF2 e o isolamento dos pacientes contaminados com Sars-
CoV 2 em alas separadas para a segurança da equipe 
multiprofissional e de outros pacientes devem ser 
intensificados (GUIMARÃES, 2020). 



 

 549 

Visando o contexto atual da pandemia do novo 
coronavírus Sars-Cov 2 e melhorar as condutas de tratamento 
e prevenção, os programas de educação continuada para os 
profissionais da equipe, abordando a importância da 
paramentação e desparamentação dos EPIs, tratamento com 
base em evidências científicas sobre PAV e COVID-19, devem 
ser instituídos pelos hospitais (HOLANDA, PINHEIRO, 2020).   

A base do tratamento da Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica é medicamentosa, especialmente com 
administração de antibióticos específicos para o microrganismo 
identificado na cultura. Contudo, a fisioterapia tem um relevante 
papel no processo de tratamento ao manter a ventilação 
mecânica adequada e individualizada para cada paciente, 
buscando a melhora dos aspectos cardiorrespiratórios e 
hemodinâmicos (CORNISTEIN et al, 2018; CARRASCOSA et 
al, 2018).  

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Ventilação 
Mecânica (2013), durante o curso da PAV deve-se utilizar da 
estratégia de ventilação mecânica protetora, seguindo os 
parâmetros: VC (Volume Corrente) de 6 ml/kg do peso predito, 
para manter os níveis de PCO2 entre 35 e 45 mmHg, PEEP 
(pressão expiratória final positiva) com os valores mínimos que 
possam garantir uma troca gasosa adequada e modos 
ventilatórios de VCV (Ventilação Controlada a Volume) ou PCV 
(Ventilação Controlada a Pressão). Para que a ventilação não 
seja prolongada de forma desnecessária, também é importante 
evoluir para os modos assistidos e espontâneos o mais cedo 
possível, objetivando o efetivo desmame. 

Essas recomendações a respeito da utilização da VM 
durante a PAV    corroboram com o que sugere Uvizl et al. 
(2018) em seu estudo, que concluiu que parâmetros protetores 
de ventilação devem ser adotados para prevenir o 
desenvolvimento ou o agravamento da PAV e de outras 
complicações pulmonares que possam surgir de um manejo 
inadequado da ventilação mecânica. 

Outra abordagem fisioterapêutica essencial é o 
trabalho de fortalecimento da musculatura respiratória e a 
mobilização precoce que se mostram eficazes no tratamento e 
na prevenção, devido aos benefícios da melhora na 
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oxigenação, na capacidade funcional do paciente e para  evitar 
grandes déficits de funcionalidade e fraqueza muscular 
promovidos pela internação na UTI (DOIRON, HOFFMANN, 
BELLER, 2018). 

Medidas para prevenção de infecção cruzada, como 
lavagem das mãos, esterilização dos materiais utilizados pelos 
profissionais de saúde, uso de EPIs, isolamento quando 
necessário, evitar o transporte pelo hospital, entre outros, 
também são necessárias para garantir a proteção dos outros 
pacientes internados na mesma ala hospitalar (OLIVEIRA, 
ZAGALO, SILVA, 2014). 

 
Considerações Finais 

Este capítulo abordou a atuação da fisioterapia nos 
cuidados prestados ao paciente com Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica, procurou responder quais medidas 
podem ser eficazes para a prevenção e o tratamento desta 
patologia.   

Demonstrou, através dos artigos selecionados, como a 
fisioterapia pode contribuir nos cuidados ao paciente crítico 
acometido com pneumonia. De forma específica, buscou 
descrever a fisiopatologia da PAV, suas complicações, os 
fatores que favorecem a incidência e as técnicas a serem 
utilizadas para prevenção e tratamento. 

Diante do apresentado, conclui-se que, apesar da 
pneumonia ser um sério problema presente na unidade de 
terapia intensiva, existem diversos cuidados a serem tomados, 
tanto pelo hospital quanto pela equipe multiprofissional para 
prevenir a instalação da mesma. O fisioterapeuta é uma peça 
chave nos cuidados com o paciente crítico, através de técnicas 
de fisioterapia respiratória e motora, promove menor tempo de 
internação, favorece a manutenção cinético funcional e a 
melhora dos parâmetros hemodinâmicos do paciente, 
contribuindo para a prevenção e o tratamento da Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica.  

Por meio deste capítulo, podemos demonstrar a 
importância da atuação multidisciplinar e fisioterapêutica nos 
cuidados dos pacientes com Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica e das medidas de prevenção que são 
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essenciais para redução dos riscos de complicações, 
especialmente no momento atual, onde o mundo está 
vivenciando a pandemia da COVID-19, que aumentou 
consideravelmente o número de internações hospitalares, dos 
gastos com a saúde, reduziu a qualidade de vida da população 
em geral e elevou os índices de mortalidade, 
 Apesar deste ser um tema de grande relevância, são 
escassos os trabalhos de qualidade científica que abordam a 
importância da atuação do fisioterapeuta no manejo dos 
pacientes com PAV. Desta forma, ressalta-se a necessidade 
de novas pesquisas que abordem este tema. 
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Resumo 
Síndrome da Angústia Respiratória em Crianças Recém-
Nascidas (SAR-RN), denominada também como uma, Doença 
da Membrana Hialina ou até mesmo, Síndrome do Desconforto 
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Respiratório em crianças Recém-Nascidas. Essa síndrome é 
definida como um distúrbio pulmonar que ocorre em neonatos 
decorrentes da ausência ou de níveis insuficientes de 
surfactante pulmonar, o que resulta no colabamento dos 
alvéolos pulmonares devido a elevada tensão superficial. 
(CLOHERTY ET, al, 2015) 
 
Palavras-chave: Síndrome da angústia respiratoria em 
crianças recém-nascidas; SDR-RN; Técnica de Drenagem 
Postural; Técnica de Vibrocompressão e Vibração; Técnica de 
Fluxo Expiratório; Técnica de Posicionamento. 
 
Abstract 
Respiratory Distress Syndrome in Newborn Children (SAR-
RN), also known as a Hyaline Membrane Disease or even, 
Respiratory Distress Syndrome in Newborn Children. This 
syndrome is defined as a pulmonary disorder that occurs in 
neonates due to the absence or insufficient levels of pulmonary 
surfactant, which results in the collapse of the pulmonary alveoli 
due to high surface tension. (CLOWERTY ET, al, 2015) 
 
Keywords: Respiratory andustia syndrome in newborn 
children; SDR-RN; Postural Drainage; Technique; Expiratory 
Flow Technique; Positionig Technique. 
 
Resumen 
Síndrome de dificultad respiratoria en niños recién nacidos 
(SAR-RN), también conocido como enfermedad de la 
membrana hialina o incluso síndrome de dificultad respiratoria 
en niños recién nacidos. Este síndrome se define como un 
trastorno pulmonar que se presenta en neonatos debido a la 
ausencia o niveles insuficientes de surfactante pulmonar, lo 
que resulta en el colapso de los alvéolos pulmonares por alta 
tensión superficial. (CLOWERTY ET, al, 2015) 
 
Palabras Clave: Síndrome de dificultad respiratoria em recién 
nacidos; SDR-RN; Técnica de drenaje postural; Técnica de 
vibrocompresión; Técnica de flujo espiratorio; Técnica de 
Posicionamento. 



 

 557 

Introdução 
        Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-Nascido 
(SAR-RN), também chamada de Doença da Membrana Hialina 
ou Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido, 
é definido como um distúrbio pulmonar que ocorre em 
neonatos decorrentes da ausência ou de níveis insuficientes 
de surfactante pulmonar, o que resulta no colabamento dos 
alvéolos pulmonares devido a elevada tensão superficial. 
(CLOHERTY ET, al, 2015). 
        Cerca de 60% dos neonatos com menos de 28 semanas 
são afetados pela síndrome, 30% dos menores de 30 semanas 
e aproximadamente 5% dos pré-termos tardios, ou seja, os 
recém-nascidos com idade gestacional de 34 a 36 e 6 dias 
(RAMOS, 2016). 
        A síndrome respiratória significa dificuldade em respirar. 
Para que os recém-nascidos consiga respirar facilmente, os 
alvéolos dos pulmões devem conseguir permanecer abertos e 
se encher de ar. Normalmente, os pulmões produzem a tensão 
de superfície. Baixa tensão da superfície permite que os sacos 
de ar permaneçam abertos ao longo de todo o ciclo 
respiratório.  
       Raramente, essa síndrome é causada por uma mutação 
de certos genes que causa uma deficiência de surfactante. A 
fisiopatologia da SAR-RN consiste principalmente em 
produção insuficiente de surfactante pulmonar-substância 
composta por fosfolipídios e proteínas  responsável pela 
redução da tensão superficial alveolar, evitando colabamento 
dos mesmos (AIRES, 2018) – Por prematuridade ou defeitos 
genéticos, presentes em neonatos nascidos a termo. Somando 
a isso, tem-se o por a complicação por fraqueza muscular 
respiratória e complacência de parede torácica prematura 
(DOBSON; THOMPSON; 2012). 
       A atividade surfactante inadequada resulta em alta tensão 
superficial e,consequentemente, instabilidade pulmonar e 
redução de complacência . O resultado patológico das 
alterações fisiológicas pulmonares é o desbalanço da relação 
ventilação perfusão por colapso alveolar, gerando atelectasias 
e hipoxemia, Adicionalmente, o desequilíbrio é facilitado por 
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shunts intrapulmonares e extrapulmonares da direita para a 
esquerda. (VERLATO ET al; 2008). 
       A ventilação insuficiente, ocasionada pelo grande colapso 
de grande parte do pulmão, resulta em valores elevados de 
pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO²), possibilitando 
a ocorrência de acidose respiratória e acidose metabólica. Em 
resposta a hipoxemia generalizada e ao comprometimento da 
perfusão tecidual, o organismo faz uso do metabolismo celular 
anaeróbico, que produz como metabólico o acido lático. 
Contribuindo para um possível cenário  de acidose metabólica 
(DOBSON; THOMPSON; HUNT, 2018). 
       

         
 
        O surfactante pulmonar é uma substância composta por 
um complexo lipoproteico essencial para a função pulmonar 
normal. As proteínas do surfactante tem importante papel na 
estrutura, função e metabolismo do surfactante. São descritas 
quatro proteínas  especificas denominadas surfactantes 
pulmonar – A, surfactante pulmonar – B, surfactante pulmonar 
– C, e surfactante pulmonar – D. Evidências clínicas, 
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epidemiológicas e bioquímicas sugerem que a etiologia da 
síndrome do desconforto respiratório é multifatorial com um 
componente genético significativo. 
        Como a maturação do pulmão fetal guarda relação com a 
idade gestacional, tanto a incidência como a gravidade da 
doença relaciona-se diretamente com o grau de prematuridade 
(1). Os sinais de aumento do trabalho respiratório aparecem 
logo após o nascimento, pioram gradativamente nas primeiras 
24 horas a atingirem o auge por volta de 48 horas. Nos casos 
de má evolução, a insuficiência respiratória  se acentua com 
hipóxia progressiva acompanhada de deterioração dos 
estados hemodinâmicos, e metabólicos. Nos sobreviventes, a 
recuperação tem inicio a partir de 72 horas de vida. O 
diagnostico pode ser confirmado através de uma radiografia de 
tórax com aspecto típico de infiltrado reticulogranular e 
broncogramas aéreos. 
         A síndrome do desconforto respiratório (SDR) continua 
sendo o maior problema respiratório no período neonatal e, 
tanto os óbitos como as complicações ocorrem, em geral, 
durante a fase aguda da doença, sendo em grande parte 
limitados aos recém-nascidos prematuros de muito baixo peso. 
O manejo ventilatório desses bebês é complexo, pois além da 
insuficiência respiratória eles apresentam graus variados de 
disfunção de múltiplos órgãos. Por isto, é fundamental a 
monitoração constante e a instituição precoce da terapêutica 
adequada, evitando-se os grandes riscos de iatrogenias e 
tendo-se em  antecipação e a prevenção das possíveis 
complicações da própria doença e da prematuridade. 

Papel da Cpap no tratamento da SDR 
           Atualmente a Cpap nasal associada aos avanços nos 
cuidados respiratórios ,na terapia de suportes e nos sistemas 
de monitoração ressurge como uma perspectiva para 
minimizar a lesão pulmonar e diminuir a incidência de DBP. O 
seu emprego é fundamentado nos seguintes efeitos sobre o 
aparelho respiratório:  

 Aumenta a capacidade residual funcional (CRF), adequando 
os distúrbios da relação ventilação-perfusão. Como resultado 
diminui o shunt intrapulmonar e melhorar a oxigenação arterial. 
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 Previne o colapso alveolar e melhorar a complacência  
pulmonar. Em consequência, aumenta o volume corrente 
efetivo, estabiliza a ventilação minuto e diminui o trabalho 
respiratório. 
 
 

 Instabiliza a caixa torácica e otimiza a atividade do diafragma, 
adequando a sua contratilidade. 
 

 Preserva a função do surfactante alveolar prevenindo os ciclos 
repetidos de colapso e insuflação das vias aéreas distais. 
 
 

 Residir o líquido pulmonar. 
 

 Estabiliza e aumenta o diâmetro das vias aéreas, superiores, 
prevenindo a sua oclusão e diminuindo a sua resistência. 
 
 

 Reduz a resistência inspiratória por dilatação das vias aéreas, 
o que torna dilatação das vias aéreas, o que torna possível a 
oferta de maior volume corrente para uma determinada 
pressão, diminuindo, assim, o trabalho respiratório. 
            Baseando-se nesses efeitos a Cpap é utilizada com 
frequência no tratamento de RN com insuficiência respiratória. 
Na fase aguda da síndrome do desconforto respiratório, a 
aplicação precoce da Cpap, parecer diminuir a necessidade de 
suportes ventilatórios  mais agressivos (3,4,1). 
          Os recém-nascidos pré-termo frequentemente são 
acometidos pela do desconforto respiratório (SDR). 
Anteriormente, esta síndrome era denominada doença 
pulmonar da membrana hialina por que o aspecto histológico 
pulmonar revela alvéolos  preenchidos por um material liquido 
rico em proteínas e que se assemelham a uma membrana 
hialina. Ainda hoje, representa a principal causa  de 
mortalidade e morbidade em recém-nascidos pré-termos 
(RNPT). A falha principal na SDR é a deficiência na secreção 
de surfactantes pelos pneumocitos do tipo II, que só passam a 
exercer essa função a partir  da 24° semana de gestação, e 
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que só tem funcionamento perfeito a partir da 32° semana. 
Crianças com menos de 29 semanas de gestação tem mais de 
60% de risco de desenvolver SDR. Também se observa maior 
incidência em mães com diabetes mellitus, pessoas de raça 
branca, do sexo masculino, com mal formações torácicas, 
bebês com asfixia neonatal, sepse, deslocamento prematuro 
de placenta, gemelaridade e cesária eletiva. 
       As alterações na disponibilidade do surfactante exógeno 
estão presentes, ainda, na patogênese de diversas outras 
causas de insuficiência respiratória aguda na infância, como na 
bronquiolite. De acordo com as alterações radiológicas, a D 
pode ser classificada em:  

 Grau I (leve): infiltrados reticulogranulares e broncogramas 
aéreo na região Peri-hilar; 
 

 Grau II (moderada): infiltrados reticulogranulares e 
broncogramas aéreo até a periferia pulmonar; 
 
 

 Grau III (severa): infiltrados reticulogranulares e broncogramas 
aéreo até a periferia pulmonar, com borramento da área 
cardíaca;  
 

 Grau IV: opacidade total dos campos pulmonares.  
       As alterações fisiológicas da síndrome levam à redução da 
complacência pulmonar, ao aumento da resistência, ao 
colapso alveolar, edema pulmonar, e alterações nas trocas 
gasosas (hipoxemia e hipercapnia). Clinicamente, observa-se 
desconforto respiratório, taquipneia, tiragem intercostal e 
subdiafragmática, gemidos expiratórios, batimentos de aleta 
nasal, cianose e edema de extremidades.   
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Complicações: 
 Deve-se suspeitar de complicações como: pneumotórax, 
pneunomediastino, pneumopericardio ou enfisema intertiscal, 
se o neonato com SAR apresentar hipotensão, apneia, 
bradicardia ou acidose persistente. Complicações a longo 
prazo incluem displasia broncopulmonar e resultados da 
prematuriedade como: déficit do neurodesenvolvimento e 
retinopatia da prematuriedade (CLOHERTY ET al, 2015).  
 
Atuação da fisioterapia na SDR:  
O desenvolvimento contínuo na fisioterapia juntamente com a 
medicina neonatal tem aprimorado os recursos 
fisioterapêuticos, respeitado as peculiaridades do RNPT, 
alcançando alto padrão de eficácia do tratamento intensivo, 
objetivando a redução do tempo de hospitalização.  
        A atuação da fisioterapia na SDR destina-se a prevenção 
e ao tratamento das possíveis complicações da doença, como 
atelectasia, DBP, acúmulo de secreção, alteração da mecânica 
ventilatória. Uma vez que esses doentes apresentam 
flutuações clínicas, entre bradipnéia, apneia e taquipnéia, 
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deve-se exigir manipulação até no mínimo 12 horas, sendo a 
fisioterapia indicada somente após as primeiras 24 a 48 horas 
de vida. (POSTIAUX, 2004; SARMENTO, 2007). 
        Podemos destacar que o papel da fisioterapia em 
prematuros tanto com SDR quanto com DBP é de otimizar a 
função respiratória de modo a facilitar as trocas gasosas e a 
adequar a relação ventilação-perfusão; diminuir o trabalho 
respiratório; melhorar e manter a expansibilidade torácica; 
prevenir infecções pulmonares por acúmulo de muco; prevenir 
e tratar atelectasia; adequar o suporte respiratório; manter a 
permeabilidade das vias aéreas; favorecer o desmame da 
ventilação mecânica e da oxigenoterapia e evitar reintubação; 
interagir as atividades mesculares respiratórias e não-
respiratórias; previnir e tratar as complicações pulmonares 
(NICOLAU; LAHÓZ, 2007; SARMENTO, 2007). 
        Nicolau (2006) afirma que, embora os objetivos 
fisioterapêuticos sejam semelhantes para adultos, na 
neonatologia a assistência requer particularidades 
relacionadas às diferenças anatômicas e fisiológicas 
existentes nestes pacientes, em relação as demais faixas 
etárias. Os recursos fisioterapêuticos utilizados 
naneonatologia abrangem, manobras manuais, como 
vibrações e vibrocompressão, além de drenagem postural, bag 
quezing, aceleração do fluxo expiratório (AFE), reequilíbrio 
toráco-abdominal, aspiração das vias aéreas e 
posicionamento. 
 
Vibração e vibrocompressão: 

Essa técnica deve ser feita na presença de 
hipersecreção brônquica e associada às posições da 
drenagem postural.Consiste em posicionar os dedos sobre a 
área pulmonar afetada e realizar vibrações por meio de 
contração isométricas dos músculos do antebraço , que se 
propagam pelo tórax do RN, auxiliando na fluidificação e 
mobilização do muco para vias aéreas mais proximais . Os 
movimentos vibratórios são realizados na fase expiratória do 
ciclo respiratório, respeitando o movimento funcional do tórax, 
associados a compressão intermitente da parede torácica, 
denominado vibrocomprenssão. Ambos são contraindicações 
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em casos de osteopenia, hemorragia pulmonar, enfisema 
subcutâneo e em RN extremo de muito baixo peso. 
(MARGOTTO, 2004; SARMENTO, 2007; SAPATA; MENDES; 
QUAGLIOTTI, 2003; NICOLAU, 2006). 
        Segundo Lahóz ET al. (2009), embora a vibração deva ser 
realizada na fase expiratória, isto não é possível no recém-
nascido devido a sua alta frequência respiratória. Além disso, 
estudos demonstram que a vibração realizada por 
fisioterapeutas treinados apresenta níveis seguros sobre a 
função, cardiorespiratória em prematuro.   
 
Drenagem Postural:  

Basea-se  na anatomia dos segmentos pulmonares, 
onde o RN é posicionado de acordo com a área pulmonar a ser 
drenada, pelo auxilio da ação da gravidade, facilitando o 
escoamento do muco de regiões periféricas para brônquios de 
maiores calibres para serem facilmente removidos. Porém se 
o RN permanecer longo período em um mesmo decúbito, 
produzirá ainda mais secreção devido à limitada expansão 
pulmonar. Com isso, a posição do segmento deve estar na 
vertical, onde a drenagem é facilitada tanto pela 
gravidade,quanto pelo fluxo de ar de 2 a 5 minutos em cada 
postura (MARGOTTO, 2004; SAPATA; MENDES; 
QUAGLIOTTI, 200; SARMENTO, 2007).  
       É contraindicada a posição de trendelenburg, uma vez que 
o controle do fluxo sanguíneo cerebral do RN é limitado, 
predispondo a ocorrência tanto de lesões isquêmicas como de 
hemorrágicas Peri/intraventricular. Não é recomendável nos 
recém-nascidos de extremo baixo peso, hemorragia pulmonar 
e devido ao risco de aspiração do conteúdo gástrico nos 
pacientes que apresentam reflexo gastroesofógico. 
(MARGOTTO, 2004).  
 
Bag squeezing:  

Nicolau (2006) e Sarmento (2007) concluem que esta 
manobra é recomendada principalmente para lactentes 
crônicos e hipersecretivos intubados outraqueostomizados, na 
presença de tampão mucoso e atelectasia extensão. 
Compreende duas fases: insuflação dos pulmões e a 
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vibrocompreensção da caixa torácica, com a utilização de 
AMBU conectados a cânula orotraqueal ou da traquiostomia, 
onde o AMBU gera um fluxo turbulento, deslocando a secreção 
e a vibração mobiliza essa secreção para áreas mais 
proximais. 
       A técnica se dá pela hiperinsuflação pulmonar lenta com o 
auxílio do ambú, faz-se uma pausa inspiratória de 1 a 2 
segundos, e solta a compressão do ambú, realizando a 
vibração com compressão expiratória durante a pausa 
inspiratória até a expiração completa, a inspiração das 
secreções se faz necessária quando são visíveis ou a cada 5 
ou 6 insuflações. É contraindicada em casos de instabilidade 
hemodinâmica, hemorragia intracraniana, hemorragia 
pulmonar e prematuridade extrema (SAPATA; MENDES; 
QUAGLIOTTI, 2003; SARMENTO, 2007) 
 
Aceleração do fluxo expiratório: 

Segundo Antunes ET al. (2006), a aceleração do fluxo 
expiratório (AFE) é uma técnica não convencional de 
desobstrução de vias aéreas, sendo uma das técnicas mais 
utilizadas em pediatria. Seu objetivo é mobilizar, deslocar e 
eliminar as secreções traqueobrônquicas.  
        Pode-se afirmar que a AFE é um aumento ativo, ativo-
assistido ou passivo do volume expirado, em velocidade ou 
quantidade. Basea-se na pressão bimanual durante a 
expiração, com uma mão envolvendo e comprimindo a parede 
anterolateral do tórax e com a outra mão exercendo apoio 
estático no abdome, sem ultrapassar os limites fisiológicos do 
recém-nascido, através de um movimento tóraco-abdominal 
sincronizado. Podem ser usados somente os dedos no caso de 
tórax pequeno. A finalidade é gerar uma alta velocidade de 
fluxo de gás na fase expiratória com intuito de desprender as 
secreções aderidas na parede da arvore respiratória 
(ANTUNES et al,  2006; MARGOTTO, 2004; SAPATA; 
MENDES; QUAGLIOTTI, 2003).  
        A manobra está contraindicada nos casos de instabilidade 
hemodinâmica, hipertensão intracraniana, hemorragia 
Peri/intraventricular grave, osteopenia da prematuridade e 
distúrbios hemorrágicos (MARGOTTO, 2004).  
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Reequilíbrio Tóraco-Abdominal: 

Sarmento (2007) diz que esse método, idealizado pela 
fisioterapeuta Mariângela Pinheiro de Lima, tem trazido efeitos 
benéficos com relação às alterações ocorridas na mecânica 
respiratória, na diminuição do trabalho respiratório,na higiene 
brônquica, na expansão torácica e na integração entre a 
respiração e as atividades não respiratórias do RN, 
respeitando sua faixa etária.  
        Acredita-se que as alterações mecânicas resultantes de 
doenças pulmonares junto com as disfunções musculares 
modificam a configuração do tronco, alteram a geometria do 
tórax e do abdome bem como dificultam o funcionamento 
normal do diafragma e músculos acessórios, inspiratórios e 
expiratórios (MARGOTTO, 2004). 
        A técnica deste método consiste de um manuseio 
dinâmico sobre o tronco, em que o terapeuta deve atuar no 
sentido de suprir as falhas dos músculos respiratórios 
oferecendo pontos fixos, apoios e alongamentos musculares 
para facilitar o funcionamento muscular normal. Em RNPT o 
manuseio se caracteriza por posicionamento adequado, 
alongamento passivo, fortalecimento muscular, apoios 
manuais como apoio tóraco-abdominal, abdominal inferior, 
apoios laterais no tórax ou no abdome através de artefatos, 
massagens e relaxamento do abdome com alongamento dos 
abdominais, tração de fáscia e dissociação da cintura pélvica  
(SAPATA; MENDES; QUAGLIOTTI, 2003; MARGOTTO, 
2004). 
 
Aspiração das vias aéreas:  

De acordo com Haddad et al. (2006), o acúmulo de 
secreções pulmonares é uma das principais preocupações, em 
razão das características respiratórias estruturais e funcionais 
desfavoráveis dos RN prematuros, onde a respiração é 
predominantemente nasal,vias aéreas estreitas, pouca 
quantidade de alveolar colateral, baixa taxa de surfactante 
alveolar, diafragma débil e tosse ineficaz. Sua remoção 
melhora as trocas gasosas e reduz o esforço respiratório. 
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     A aspiração das vias aéreas se faz necessária logo após a 
fisioterapia, quando a secreção foi mobilizada para áreas de 
maior calibre, podendo ser feita também com RN em ventilação 
mecânica, aspirando tubo orotraqueal, quanto fora do 
respirador, aspirando narinas e boca. Por se tratar de um 
procedimento estressante e desconfortável, esta deve ser feita 
somente quando necessária baseada na ausculta pulmonar e 
no desconforto respiratório, não devendo ultrapassar 15 
segundos (SARMENTO, 2007).  
Posicionamento: 
 O posicionamento destina-se inicialmente a promover a flexão 
fisiológica normal. O RN prematuro tem o tônus flexor bem 
menor que o RN a termo estando exposto a gravidade e a 
manipulação, sem o beneficio do ambiente uterino que 
promove a postura flexionada. Em relação ao aparelho 
respiratório, o posicionamento serve para redistribuição da 
ventilação, proporcionando melhora da relação ventilação-
perfusão e melhores condições biomecânicas a segmento 
tóraco-abdominal eficaz dos músculos diafragma (SAPATA; 
MENDES; QUAGLIOTT, 2003; NICOLAU, 2006). 
       Lahóz et al (2009) afirma que a permanência prolongada 
de um mesmo decúbito ou um posicionamento inadequado 
provoca um desequilíbrio da mecânica respiratória que leva a 
alteração dos níveis de oxigenação arterial, e pode causar 
anormalidades posturais, assim como deformidades óssea do 
crânio ou da face. A alternância dos decúbitos é fundamental 
na melhora da função pulmonar, estimulação neurosensorial e 
psicomotora e prevenção de escaras.  
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O tratamento da síndrome está fundamentado em 
cuidados intensivos, manutenção do suporte hídrico, calórico e 
térmico, reposição de surfactante, suporte ventilatório, invasivo 
ou não invasivo,e prevenção e controle de processos 
infecciosos. 
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