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RESUMO
Com os diversos avanços na pesquisa cientifica e no tratamento de pacientes oncológicos,
a probabilidade de recuperação e cura da doença bem como de seus efeitos deletérios na
unidade de terapia intensiva (UTI) cresce e se traduz em um novo contexto de busca pela
melhora da relação saúde e doença. A fisioterapia nas unidades de terapia intensiva
oncológicas baseada inteiramente em evidências clínicas, protocolos normativos e
padronizados torna a terapia segura e eficaz, o que favorece a recuperação e/ou taxa de
sobrevida. O objetivo deste trabalho é a construção de uma proposta terapêutica sobre a
abordagem em pacientes com câncer de cabeça e pescoço na UTI, baseando-se nas mais
diversas pesquisas científicas que norteiam este contexto de saúde e doença, através da
análise de literaturas relevantes nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Neoplasias de Cabeça e Pescoço, Fisioterapia, Reabilitação,
Cuidados Críticos.

1. INTRODUÇÃO
O câncer de cabeça e pescoço (CCP) diz respeito ao grupo de neoplasias malignas que
acometem o trato aerodigestivo superior. Essa região anatomotopográfica inclui a
cavidade oral, faringe, laringe, além da porção cervical do esôfago, seios paranasais,
glândulas salivares, tireoide, paratireoide e pele 1.
Os fatores de risco pertinentes ao câncer de cabeça e pescoço são o etilismo, tabagismo,
trauma crônico, má higiene oral, gengivite crônica, imunodeficiência, infecções e
presença de tumor primário do trato aerodigestivo. Cada vez mais novos casos de câncer
de cabeça e pescoço são inclusos nas estatísticas de mortalidade no mundo 2.
No contexto atual, com os diversos avanços na pesquisa científica e no tratamento de
pacientes oncológicos, cresce a probabilidade de recuperação e cura da doença bem como
de seus efeitos deletérios na unidade de terapia intensiva (UTI). Uma UTI oncológica
apresenta rotina semelhante à de outras unidades intensivas, entretanto segue um modelo
específico de condutas e atribuições que se estendem desde a condução dos pacientes ao
tipo de abordagem oncológica3.
Nos pacientes admitidos na UTI que passaram por processo cirúrgico, as complicações
pulmonares no pós-operatório destacam-se entre as mais significativas causas de
morbidade e mortalidade. Essas complicações incluem atelectasia, broncoespasmo,
bronquite, pneumonia, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
edema pulmonar, bem como várias formas de obstrução das vias aéreas superiores 4.
Segundo Nozawa et al.,5 as instituições estão cada vez mais adotando protocolos
preestabelecidos pelos membros da equipe multiprofissional que atuam nas UTI, com
base nas condições clínicas dos pacientes e nas recomendações adotadas mundialmente.
Cabe ao fisioterapeuta diante das características patológicas encontradas, atuar de forma
efetiva, minimizando os efeitos deletérios da doença. Assim são criados protocolos de
tratamento padronizado a serem realizados no pós-operatório de CCP com a condição de
respeito à especificidade apresentada.
A terapia tem por objetivo, preservar a forma e função do órgão, garantindo melhora na
sobrevida do paciente. Neste sentido, este trabalho traz uma proposta terapêutica sobre a
abordagem em pacientes com câncer de cabeça e pescoço na UTI, baseando-se nas mais
diversas pesquisas científicas que norteiam este contexto de saúde e doença através da
análise de literaturas relevantes, nacionais e internacionais.
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METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de revisão de literatura, com pesquisas em referenciais impressos
de livros altamente conceituados, bancos de dados de registros de ensaios clínicos
especializados e artigos nas bases de dados eletrônicas, nacionais e internacionais:
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE
(Especializada em Ciências biomédicas e ciências da vida), COCHRANE (Coleção de
fontes de informação de boa evidência em atenção à saúde, em inglês), DeCS (Descritores
em ciência da saúde), por meio das bibliotecas online BIREME, Scielo e PUBMED
disponibilizada através do portal da BVS (biblioteca virtual em saúde).

Para maior abrangência do assunto foram consultados livros relacionados à temática do
atendimento fisioterapêutico no câncer de cabeça e pescoço e correlações no atendimento
em Unidades de Terapia Intensiva. Na estratégia de busca dos artigos utilizaram-se os
seguintes descritores: “câncer de cabeça, câncer de pescoço, mais associações com as
palavras fisioterapia, funcionalidade, mobilização, exercícios” e “neck cancer, head
cancer, physiotherapy, functional, rehabilitation, unit e intensive”. Para inclusão e
direcionamento específico a busca, foi utilizada o operador booleano “AND” que
permitiu a seleção de artigos que contenham ambos os descritores contemplando
conteúdos que se adequem as temáticas de escolha.
Foram incluídos estudos publicados nos idiomas inglês, português e espanhol,
englobando todos os tipos de estudos sem exceção quanto a sua classificação científica e
ano de publicação, o qual incluíram periódicos que abordassem reabilitação
fisioterapêutica, ventilação mecânica, abordagem na UTI e aspectos clínicos do câncer de
cabeça e pescoço. Logo após a seleção dos artigos, realizou-se a extração das informações
pertinentes a atuação fisioterapêutica no câncer de cabeça e pescoço em pacientes
internados na UTI e com base nisso organizadas de forma aplicativa e sugestiva para um
protocolo fisioterapêutico.

1.1 DISCUSSÃO
Os achados da pesquisa foram organizados de acordo com as complicações evidentes no
pós-operatório de câncer de cabeça e pescoço, nas suas heterogeneidades e a potencial
atuação fisioterapêutica nestas disfunções.
As somatórias de informações foram adequadas de acordo com a propedêutica
fisioterapêutica na UTI, através de etapas que se estendem desde o pós-operatório
imediato, assim que o paciente chega à unidade de tratamento intensivo ao ponto em que
o paciente se encontra hemodinamicamente estável, em bom estado geral (BEG) até uma
possível alta da UTI, adequando-os através de Steps segundo Vital3. O uso de escalas e
protocolos normatizados durante a reabilitação são de suma importância desde que se
encaixem a especificidade do paciente.

1.1.1 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
As condutas fisioterapêuticas estão sempre voltadas para as disfunções cinéticofuncionais do paciente. As complicações respiratórias agravantes com atelectasias devem
ser tradas através da ventilação protetora e ajustes no ventilador mecânico, somada a
mobilização precoce para evitar trombose venosa profunda e minimizar os efeitos da
síndrome do imobilismo.
Além disso, a literatura aponta que a mobilização precoce após 24 horas de internação
diminui significativamente os efeitos da síndrome do imobilismo, garante melhora na
funcionalidade, auxilia no padrão respiratório, diminui o tempo de internação e o
percentual de morbidade e mortalidade.
As técnicas que induzem exercícios respiratórios garantem evolução positiva,
minimizando as alterações induzidas pela anestesia, como diminuição da capacidade
residual funcional (CRF), baixo volume corrente (VC) e fluxo respiratório. A adequação
de escalas avaliativas no decorrer do atendimento facilita a evolução do paciente e
direcionam a um novo patamar de condutas26.

1.1.2 ETAPAS DAS CONDUTAS
1.1.2.1 Step 1
Esta fase corresponde ao pós-operatório imediato, assim que o paciente é admitido na
unidade de terapia intensiva. Pacientes sob ventilação mecânica invasiva (VMI)
geralmente encontram-se neste estado por conta de respostas negativas a anestesia,
infecções respiratórias e atelectasias6.
De acordo com a proposta da ARDS Network na estratégia de ventilação protetora,
utiliza-se baixo volume corrente (6ml/kg), instituído a partir do cálculo do peso predito
(Tabela 1), o valor da PEEP deve adequar-se conforme à gravidade do quadro clínico do
paciente, manter a pressão de platô (Pplatô) abaixo de 30 cmH2O, o controle da Driving
Pressure (∆P), relacionada a diferença entre as Pplatô e PEEP deve manter um ponto de
corte para segurança de 15 cmH2O objetivando valores menores ou igual a 10 cmH2O7.
Em caso de presença de assincronias entre o ventilador-paciente, a mesma deve ser
corrigida através dos aspectos observados entre os esforços e as necessidades ventilatórias
do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador8.
PESO PREDITO
Gênero

Fórmula

Feminino

45,5 + 0,91 x (altura em cm - 152,4)

Masculino

50 + 0,91 x (altura em cm – 152,4)

Tabela 1 Fórmula do peso predito para homens e mulheres.

A análise gasométrica é fundamental nesta etapa, sendo essencial integrar o quadro
clínico com os dados laboratoriais para interpretação correta do estado ácido-base e
oxigenação. A elevação ou redução do PH podem ser compensadas de duas formas
principais: (1) respiratória e (2) renal. Estas respostas geralmente não impedem a variação
do PH, mas evitam grandes desvios. Com a conclusão do distúrbio inerente, devem-se
utilizar as fórmulas pertinentes para o cálculo da resposta compensatória9.
Nos casos de acidose metabólica, deve ser avaliado se há compensação respiratória
através da diminuição do valor da PCO2, para isto, é utilizada a fórmula de winter PCO2:
1,5 x [HCO3] + 8 ± 2. Nos casos de não compensação, significa dizer que há presença de
distúrbios secundários, ou alcalose ou acidose respiratória, para isto, deve ser realizados
ajustes na frequência respiratória (FR) no ventilador mecânico, utilizando-se a fórmula
da FR desejada10.
FR (desejada) = PCO2 (conhecido) x FR (conhecida)
PCO2 (desejada)
Nos casos de alcalose metabólica, uma resposta compensatória esperada se dá através
do aumento da PCO2. Para determinar o limite de compensação, é realizado o cálculo

para a estimativa da PCO2 através da utilização da fórmula PCO2 esperada= 0,7 x
[HCO3] + 20 (variação de +/- 5). Na presença de distúrbios secundários ou alcalose ou
acidose respiratória, utilizar a fórmula da FR desejada conforme mencionado acima,
realizando ajuste no ventilador mecânico.
Nos casos de alcalose respiratória, é esperada uma resposta compensatória através da
diminuição do HCO3, e nos casos de acidose respiratória, a resposta compensatória
esperada é o aumento do HCO3. Tanto na alcalose quanto na acidose respiratória, os
ajustes no ventilador mecânico devem ser feitos a partir da realização do cálculo da FR
desejada, buscando a correção do distúrbio da alcalose e acidose respiratória, através da
diminuição e aumento do volume minuto, respectivamente.
Nos casos de distúrbios relacionados à oxigenação, existe a necessidade do uso de
oxigenioterapia somente nos casos de hipoxemia, visto que o oxigênio é prescrito para o
alívio da hipoxemia e não a falta de ar. A hipoxemia é tanto um marcador de risco de um
mau resultado devido à gravidade da(s) doença(s) subjacente(s) que determinaram esta
sequela como um fator de risco independente de mau prognóstico. Existem riscos
associados tanto à hipoxemia como à hiperoxemia, subjacentes à importância de
prescrever oxigênio, somente se necessário, dentro de um intervalo de saturação de
oxigênio alvo11.
A oximetria de pulso deve estar disponível em todas as situações clínicas nas quais o
oxigênio é usado. A saturação parcial de oxigênio medida pela oximetria de pulso deve
ser considerada um "sinal vital" e documentado com outros sinais vitais na avaliação e
gestão do paciente.
Na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e em outras condições associadas à
insuficiência respiratória crônica, oxigênio deve ser administrado se a SpO 2 for menor
que 88% e titulada para uma faixa de SpO2 alvo de 88% a 92%. Em outras condições
médicas agudas, o oxigênio deve ser administrado se a SpO2 for inferior a 92%, e titulado
para uma faixa de SpO2 alvo de 92% a 96%12.
As medições de gasometria arterial devem ser consideradas nas seguintes situações:
pacientes gravemente doentes com disfunção cardiorrespiratória ou metabólica com SpO 2
< 92%, deterioração da saturação de oxigênio, exigindo aumento da FiO2, pacientes com
risco de hipercapnia e pacientes sem fôlego em quem um sinal de oximetria confiável não
pode ser obtido. Utilizar a fórmula da PO2 ideal: PO2 (ideal) = 109 – (0,43 x idade) ± 4,
após garantir a PO2 ideal, aplicar a fórmula da FiO2:
FiO2 (desejada) = PaO2 (desejada) x FiO2 (conhecida)
PaO2 (conhecida)
Considerar nestes pacientes o nível de consciência com Glasgow > 10, e instituir oxigênio
suplementar, a escolha do sistema de entrega dependerá do nível de SpO 2 (maior FiO2
com reduções cada vez mais graves na SpO2), e titulado para atingir a SpO2 alvo o mais
rápido possível. Utilizar a fórmula: 21 + 4 x O2 ofertado (fluxômetro).
Se a SpO2 ≥ 92%, a oxigenoterapia não é rotineiramente requerida.
Após a análise gasométrica, o passo seguinte com a obtenção dos valores e determinantes
clínicos é efetivar o cálculo da reserva hemodinâmica para programa de reabilitação. A
prescrição deve ser atualizada periodicamente para adaptar-se ao perfil e morbidade de

cada paciente13. Em grande parte da clínica a intolerância ao exercício pode estar
associada a diversas características do indivíduo, como: composição corporal, grau de
obstrução ao fluxo aéreo, presença de comorbidades, disfunção respiratória e muscular 14.
Fórmula de Karvonen: 220 – idade (Considerando a utilização de 60 a 80% da FC máxima
nesta fase inicial para os pacientes que evoluírem hemodimicamente com BEG).
Por seguinte avaliar os preditores de reserva respiratória com base no índice de
oxigenação e SpO2. Utilizar a fórmula:
IO = PaO2
FiO2
Valor < 100 não indicado fisioterapia, 200 - 300 baixa reserva (Bordeline), > 300
indicados fisioterapia. Saturação periférica de oxigênio deve estar situada ≥ 92%, quando
houver quedas < 4% = baixa reserva respiratória, nestes casos instituir oxigenoterapia.
O próximo passo no step 1 é a progressão para a interrupção da ventilação mecânica
considerando a clínica do paciente. Neste ponto, instituir o bundle ABCDE como preditor
primário no processo de evolução.
Os motivos que levam a sedação de pacientes são os mais diversos, embora as abordagens
não farmacológicas, como posicionamento no leito e apoios verbais, sejam consideradas
razoáveis, o tratamento farmacológico se faz frequentemente necessário no âmbito da
UTI. Tal uso de sedoanalgésicos de forma efetiva e bem indicada facilita o manejo de
pacientes críticos que evoluem com ansiedade, desconforto respiratório, delirium, entre
outros15.
Contudo, atualmente diversos estudos tem evidenciado que as aplicações dos protocolos
de despertar diário de pacientes internados cursam principalmente com uma redução
significativa do tempo de permanência em VM e consequentemente redução no tempo de
internação, entre outros benefícios como menor risco de pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV), hemorragias digestivas, bacteremia e barotraumas. Por isso
se faz necessário uma boa implementação do protocolo de despertar diário desses
pacientes, através dos pontos fundamentais que o compõem (acordar; gestão de desmame;
interação entre as ações de acordar e desmame; manejo do delirium; mobilização precoce)
bem como uma boa interação entre os profissionais envolvidos15.

1.1.2.2 Step 2
Esta fase corresponde ao tempo de 2 a 6 horas após a extubação ou 2 horas após
admissão na UTI. É considerável neste ponto a aplicação da tríade de reabilitação cinético
funcional na UTI, com treino da musculatura inspiratória, reabilitação respiratória e
reabilitação motora. O contexto que rege esta proposta de reabilitação fundamenta-se
nas recomendações da Sociedade Respiratória Europeia e da Sociedade Europeia de
Força-Tarefa de Medicina Intensiva em Fisioterapia para pacientes criticamente
doentes16.
A mobilização precoce e o posicionamento do corpo na posição vertical após uma cirurgia
de grande porte assume uma importância primordial para aumentar o volume pulmonar e

prevenção de complicações. Na fisioterapia respiratória devem-se considerar os efeitos
deletérios da doença e sua repercussão na evolução do paciente16.
No treino da musculatura inspiratório (TMI), deve envolver a manovacuometria
determinando os valores de força muscular respiratória para a aplicabilidade do treino de
endurance. A manovacuometria é um teste simples, rápido, não invasivo, voluntário e
esforço dependente, por meio do qual a pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão
expiratória máxima (PEmáx) são obtidas, a fim de auxiliar na avaliação muscular
respiratória17. Sua aplicabilidade é ampla e visa identificar alterações clínicas como
fraqueza muscular, habilidade de tossir e expectorar (refletida pela PEmáx) e, dessa
forma, auxiliar no diagnóstico de doenças neuromusculares e progressivas, na prescrição
de programas de treinamento muscular respiratório, no desmame da ventilação mecânica
e na avaliação da responsividade às intervenções18.
É indispensável nesta etapa a utilização do índice de resistência à fadiga (IRF). Utilizar as
fórmulas seguintes: IRF = PI máx final ÷ PI Máx inicial (Mede-se PImax inicial e após
aplica-se carga 30% PI Max inicial por 2 minutos e mede-se a PIMax final). A reduzida
capacidade de geração de pressão dos músculos inspiratórios contribui para a intolerância
ao exercício e a percepção de dispneia19.
O American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, esclarece que o
treinamento que impõem exercício de resistência, apesar de conferir grandes ganhos em
capacidade de exercício e reduzir dispneia, não parece melhorar a capacidade de gerar
pressão dos músculos inspiratórios, provavelmente porque a carga ventilatória durante o
exercício de todo o corpo é insuficiente e tem repercussão sem grande magnitude para
conferir uma adaptação ao treinamento. Por esse motivo, tem havido interesse em aplicar
uma carga de treinamento específica aos músculos inspiratórios em indivíduos com
enfraquecimento destes músculos, em um esforço para aumentar a capacidade de exercício
e reduzir dispneia 16.
De acordo com a literatura, nestes casos deve-se aplicar ao treino de força muscular com
40 a 60% da PImáx (realizar 3 séries de 33 repetições). As próprias recomendações da An
Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key
Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation descrevem o treinamento muscular
inspiratório como um coadjuvante no treinamento de corpo inteiro garantindo benefícios
adicionais na força e resistência muscular inspiratória, entretanto sem atingir significância
estatística sobre a capacidade de exercício funcional. É primordial nesta fase o
treinamento de endurence com 20 a 40% da PImáx (realizar 3 séries de 33 repetições).
Assim é cabível que o TMI seja útil quando adicionado ao treinamento físico de corpo
inteiro em indivíduos com fraqueza muscular inspiratória ou aqueles incapazes de
executar qualquer atividade por conta de comorbidades, porém requer de novos estudos
sobre esta temática com uma avaliação minuciosa prospectivamente 20.
O próximo passo neste degrau é a reabilitação respiratória baseada inteiramente nas
tomadas de condutas da European Task Force para manobra de higiene brônquica e
reexpansão pulmonar. A abordagem é descrita em pacientes ventilados mecanicamente e
respirando espontaneamente em ar ambiente.
Complicações relacionadas à intubação endotraqueal e a ventilação mecânica são bastante
comuns de modo a tornar o desmame ventilatório em um grande desafio, entretanto, uma
vez alcançado a etapa de extubação, a fisioterapia deve ser crucial para evitar a iminente
necessidade e risco e reintubação. Os objetivos da fisioterapia nas disfunções respiratórias

são melhorar de forma global e/ou ventilação regional e pulmonar e comorbidades, para
reduzir a resistência das vias aéreas e o trabalho respiratório, além de eliminar secreções
das vias aéreas21.
Em pacientes não intubados as intervenções estão destinadas ao aumento do volume
inspiratório, considerando a expansão pulmonar afetada, atuando sobre tudo com
aumento da ventilação regional para minimizar a resistência das vias aéreas. A figura 1
registra a aplicabilidade das decisões no protocolo de higiene brônquica nos pacientes em
ventilação espontânea21.
As intervenções destinadas ao aumento do fluxo expiratório incluem expirações forçadas
(tanto ativas quanto passivas). Ativamente, estes podem ser empregados com uma glote

Figura 1 Algoritmo para terapia de higiene brônquica em unidade de terapia intensiva em
ventilação espontânea

aberta (huff), ou com a glote fechada (tosse). Manualmente a tosse assistida, deve ocorrer
com uso torácico ou compressão abdominal, que pode ser indicado para pacientes com
fraqueza muscular ou fadiga. Todas as técnicas de expiração forçada em um volume
inspiratório adequado precisam ser acompanhadas por intervenções específicas para
aumentar o volume, caso o volume inspiratório esteja reduzido, suspeitar de contribuição
para uma tosse ineficaz14.
A utilização de uma bolsa de insuflação pulmonar através de um bocal ou máscara facial
pode ser usada para entregar uma pressão inspiratória seguida de uma alta força
expiratória negativa. Isso aumentará o volume e consequente fluxo expiratório, assim
indicado quando o paciente não consegue expectorar as secreções. Esta técnica é usada

unicamente para mobilizar as secreções das regiões periféricas para as regiões centrais,
que são considerados um problema primário quando outras técnicas são ineficazes21, 22.
Nos pacientes intubados e ventilados mecanicamente, o posicionamento corporal e a
mobilização são as melhores estratégias para otimizar a depuração das secreções nas vias
aéreas e oxigenação, melhorando a ventilação, o recrutamento alveolar e a relação
14,21
V/Q .
A hiperinsulflação manual (HM), hiperinsulflação do ventilador (Hmec), a pressão
expiratória positiva final (PEEP) e a aspiração das vias aéreas, podem ajudar na depuração
da secreção. A figura 2 aponta a tomada de decisões no protocolo de higiene brônquica
para pacientes em ventilação mecânica invasiva14.

Figura 2 Algoritmo para terapia de higiene brônquica em unidade de terapia intensiva em ventilação
mecânica

Fechando a tríade de reabilitação, a reabilitação motora garante avanços significativos na
funcionalidade do paciente. Talvez seja o primeiro ponto no processo de mobilidade e
significativa repercussão hemodinâmica. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou
aqueles em alta FiO2 e altos níveis de suporte ventilatório, não são candidatos para
mobilização agressiva. O risco de mover um paciente gravemente doente deve ser pesado
contra os riscos implicado pela imobilidade e decúbito. Entretanto a literatura sustenta os
efeitos benéficos da mobilização precoce diminuindo o tempo de internação e o risco de
mortalidade na UTI23,24.

O posicionamento e mobilização são opções potentes para o tratamento que pode otimizar
a oxigenação melhorando ventilação, relação V/Q, usando a dependência da gravidade
para aumentar recrutamento alveolar e perfusão pulmonar. O retorno dos níveis de função
física é frequentemente prolongado à medida que os pacientes permanecem por um grande
período na unidade de terapia intensiva. A fraqueza musculoesquelética, a perda de força
e as disfunções cognitivas adquiridas na UTI continuam sendo o maior problema
clínico25. A figura 3 demonstra o mecanismo e as consequências da fraqueza muscular
obtida pelos pacientes críticos.
Figura 3 Mecanismo e consequências da fraqueza muscular em pacientes críticos.

Diversos estudos detalham a viabilidade da mobilização precoce ressaltando a melhora
nos resultados. O termo mobilização descreve medidas envolvendo o paciente, de forma
efetiva com a introdução e/ou auxílio de movimentos passivos ou ativos e exercícios
ligados à condição do paciente que visam promover ou sustentar a mobilidade 27,28.
Devem ser considerados os seguintes pontos de referência na mobilização precoce:
pressão arterial média > 65 ou <110 mm Hg, pressão arterial sistólica <200 mm Hg,
frequência cardíaca (FC) > 40 ou <130 bpm, saturação parcial de oxigênio (oximetria de
pulso) ≥ 88%, não estar sobre terapia com vasopressores de alta dosagem. Nos casos que
a instabilidade cardiopulmonar se desenvolva durante o curso da mobilização, a unidade
de exercícios deve ser descontinuada até que a estabilização retorne ou conduza para uma
extensão adaptada (nível de evidência 2b, grau de recomendação A). Seguem ainda
critérios de exclusão altamente esclarecidos na literatura, como: aumento da pressão
intracraniana, sangramento ativo, isquemia miocárdica aguda e delirium agitado. Estes
aspectos podem cominar para a não elegibilidade do paciente ao movimento mais leve26.

Nos estudos prospectivos apurados e avaliados por Bein et al.,26 fica demonstrado que a
mobilização foi iniciada dentro de 72 h após internação na unidade de terapia intensiva
com um aumento gradual, ou 24 horas com preditores hemodinâmicos para indução da
mobilização passiva leve. As ações foram conduzidas em média ou pelo menos 20
minutos duas vezes por dia. A abordagem deve ser gradual para gerar as medidas
adaptativas funcionais ao indivíduo.
Baseado nas recomendações da European Task Force (levando em consideração o
desenvolvimento psicomotor normal) deve ocorrer:
a) Mudança de decúbitos e posicionamento funcional, mobilização passiva, exercícios
ativo-assistidos e ativos, uso de cicloergômetro na cama; sentar na borda da cama;
ortostatismo, marcha estacionária, transferência da cama para poltrona, exercícios na
poltrona e caminhada14.
Instituir VNI nos casos de IRpA ou para tratamento fisioterapêutico como recurso de
aumento da pressão transpulmonar (Ptransp = Palv - Ppl). Nos casos que cursam com
esofagectomia: CPAP = 7,5 cmH2O ou Bilevel = PS 10 cmH2O e PEEP 5 cmH2O limitados8.
b) Aplicar as escalas funcionais MRC e PFIT.

Bein et al.,26 afirma que a utilização de escalas avaliativas e funcionais devem ser
adequadas antes, durante e após a conduta, tendo como preditores primários: dor, medo,
agitação, delírio, função cardiopulmonar, aspectos físicos (força muscular, amplitude de
movimento e correlação com fraqueza muscular adquira na UTI) e repercussão
hemodinâmica.
O Medical Research Council (MRC) é uma escala de avaliação utilizada para a
mensuração da força muscular, bem como no diagnóstico de fraqueza muscular adquirida
na UTI (FAUTI). É uma escala fidedigna, de fácil aplicação e entendimento avaliadorpaciente.
Esta ferramenta é extremamente importante na triagem e eletividade dos grupos de
pacientes para a viabilidade em programas terapêuticos. Diversos estudos utilizam deste
instrumento como forte indicador de limitações e redução da capacidade funcional de
exercícios, principalmente naqueles de risco para declínio funcional inerente. Em ensaios
clínicos randomizados a aplicação o MRC permitiu quantificar valores de forma
29, 30, 31, 32, 33,34.
transparente por conta da simplicidade na avaliação dos sintomas.
Desta forma o teste consiste em quantificar a força exercida contra a resistência manual
aplicada pelo avaliador, bilateralmente em 6 grupos musculares dos membros superiores
e inferiores obtendo um score total que varia de 0 a 60, no qual um score < 48 indica
FAUTI. Este é realizado preferencialmente na posição sentada à beira leito, mas pode ser
adaptado no leito.
A literatura afirma a utilização de vários instrumentos atualmente disponíveis que podem
ser usados para avaliar o estado de mobilidade de pacientes na UTI, dentre eles destacase o Physical Function Intensive Care Unit (PFIT). Este instrumento avaliativo
demonstrou segurança, viabilidade e capacidade de resposta em estudos pilotos e
forneceu informações importantes sobre habilidades funcionais dos pacientes.

A PFIT é uma escala de avaliação funcional de pacientes internados em uma unidade de
terapia intensiva, sendo desenvolvido especificamente para uso com pacientes
criticamente doentes que no atual estado jamais poderiam alcançar a capacidade de
executar outros testes com maiores domínios e dificuldade de execução. O instrumento é
composto pelos itens preditivos de funcionalidade: de sentado para em pé, cadência de
marcha estacionária (passos/min), força de extensores do joelho e força dos flexores de
ombro. Os domínios seguem a condição hemodinâmica e estabilidade do paciente
assegurando adaptações no processo de aplicação.
Após a avaliação, somam-se esses valores e se tem um escore de 0 a 12 ou de 0 a 10 (na
escala modificada), onde quanto mais baixos forem os escores, menos função apresenta o
paciente, ou mais dependente ele é, e quanto maior o valor desses escores, maior será seu
grau de funcionalidade ou independência.
Skinner et al.35 e Denehy et al.,36 descrevem em seus estudos a grande importância e
finalidade na aplicação do instrumento PFIT, onde desenvolveram uma bateria de testes
de função na UTI, com o objetivo de medir a resistência, força, capacidade cardiovascular
e nível de funcionalidade em pacientes ventilados mecanicamente. Neste estudo os
pacientes foram submetidos a um protocolo piloto de treino de exercícios junto à
realização do PFIT, baseando-se na capacidade de ficar em pé e posteriormente a uma
nova realização do PFIT após o desmame ventilatório. Seus resultados apontaram que o
PFIT demonstrou boa confiabilidade e foi responsivo quanto à adequação aos pacientes
fornecendo um bom coeficiente de correlação.
O PFIT garante resultados confiáveis e correlação com protocolos seguros de exercícios,
através de seus resultados para prescrever a indução da mobilização por meio de seus
critérios avaliativos. Skinner et al.,35 afirma que pesquisas futuras devem investigar a
capacidade de usar o PFIT como preditor de risco de readmissão na UTI através do
desenvolvimento de uma nova pontuação.
O estudo de Denehy et al.,36 faz uma análise sobre a unidimensionalidade, validade,
capacidade preditiva e responsividade do PFIT com modificação de seus componentes.
Fica demonstrada a validade do instrumento e responsivo a mudanças com repercussão
positiva na prática clínica sobre a reabilitação e redução do tempo de internação
hospitalar.
Com base na escala de avaliação da funcionalidade (PFIT) também foi criada uma
proposta de treinamento funcional, idealizada pela aplicação do exercício em séries e
estipulada por número de execução e tempo, sendo descrita como Physical Function
Intensive Care Unit Trainer (PFIT trainer)35,36. Sua aplicabilidade e validade baseiam-se
nos conceitos da medida de função37.
1.1.2.3 Step 3
Esta fase corresponde ao tempo de 6 a 8 horas após a extubação até o terceiro dia de pósoperatório. Proceder nesta etapa com a monitorização hemodinâmica, avaliação cinéticofuncional prévia, assumindo sua importância para o direcionamento do plano
fisioterapêutico alinhados a aplicação dos instrumentos avaliativos, fornecendo dados
38,21
preditivos ao direcionamento do protocolo de reabilitação funcional.

Este ponto inclui a manovacuometria para avaliação da disfunção muscular respiratória
que deve ocorrer seguindo os critérios estabelecidos no step 2 para identificação clínica
de fraqueza muscular respiratória. A avaliação deve ocorrer de forma sistemática e seriada
das pressões geradas pelos músculos inspiratórios (PImáx) e expiratórios (PEmáx) nos
pacientes cooperativos e não cooperativos20,21.
Proceder nesta fase, principalmente com cálculo da reserva hemodinâmica e de forma
indispensável o índice de resistência à fadiga (IRF) já descritos nos step 1 e 2. Considerar
para os pacientes cooperativos o Medical Research Council (MRC) e Physical Function
Intensive Care Unit (PFIT), ambos descritos nesta revisão como fortes indicadores de
pacientes com déficit funcional, além fornecer dados acerca da conduta.
Dessa forma segue a aplicação dos componentes do exercício, associado a ferramentas
indicativas do nível de dor e percepção subjetiva de esforço como a escala visual
analógica (EVA) e escala de percepção do esforço físico Borg em sua versão modificada,
respectivamente.
Considerando que a dor é uma sensação perceptiva e subjetiva, de etiologia muitas vezes
variada, que cria impotência funcional, medo, comprometimento psicológico, e se traduz
na diminuição das respostas impostas pelo exercício, é fundamental a aplicação de
instrumentos que quantifiquem a percepção da intensidade da dor. A escala visual
analógica é pratica e de rápida aplicação, entretanto nas unidades de terapia deve-se
39, 40
considerar o nível de consciência e sua resolutividade na colaboração do indivíduo.
A escala é aplicada através de uma linha numérica com valores de 0 a 10 (sendo 0
ausências de dor; 5 dor moderada; e 10 dor insuportável e incapacitante), logo, os
pacientes devem apontar na linha a dor presente naquele momento 39.
Em seu estudo Ciena et al.,41 considera a ferramenta EVA como um instrumento de forte
auxílio na pesquisa e determinante nos objetivos do estudo por ser de fácil aplicação e
entendimento dos indivíduos avaliados. No seu estudo buscou-se determinar a influência
da intensidade da dor sobre as respostas nas escalas unidimensionais de mensuração de
dor em idosos e adultos jovens internados em um hospital.
Outra ferramenta já mencionada que também pode ser utilizada na UTI, sobretudo nesta
etapa de tratamento, é a escala de percepção do esforço físico Borg com possíveis
adequações sugerindo sua forma modificada. Esta ferramenta é bastante utilizada durante
a realização do exercício físico com objetivo de avaliar a percepção do esforço do
paciente realizado durante o exercício, verificar o grau de dificuldade da atividade e
monitorar a intensidade aplicada. Ela é indicada aos pacientes oncológicos, em diversos
estágios da doença, que estejam em programa de reabilitação.
Diversos estudos compactuam sobre a eficácia da escala padronizada de Borg e sua
importância no contexto clínico considerando a relevância fisioterapeuta - paciente na
comunicação e avaliação durante o segmento interno.42,43,44
A fraqueza muscular adquirida na UTI e a fraqueza neuromuscular, tópicos aqui já
abordados, são em grande parte, consequências de uma série de fatores que na maioria
das vezes estão interligados. Dentre estes fatores encontram-se a ventilação mecânica
prolongada, a imobilidade no leito, desordens clínicas como a sepse e a síndrome da
resposta inflamatória sistêmica (SRIS), déficit nutricional e exposição a agentes
farmacológicos como bloqueadores neuromusculares e corticosteroides que podem afetar

adversamente o status funcional e resultar em maior período de intubação orotraqueal e
internação hospitalar.
Como alternativa de prevenção e tratamento dessas doenças neuromusculares a
fisioterapia tem sido defendida através de programas de mobilização precoce no paciente
crítico com indução de exercícios funcionais e treinamentos de fortalecimento adequados
26,46
ao quadro de limitações.
A Tabela 2 apresenta uma proposta de protocolo
fisioterapêutico para os pacientes que apresentam condições ligadas a esta etapa ou
encontram-se neste período de pós-operatório.
Protocolo fisioterapêutico para o step 3
1 Treino de “ponte” em decúbito dorsal com evolução para uso de bola terapêutica
e controle cruzado de MMSS/MMII
2 Manipulação (mobilização passiva) em articulação cervical e cintura escapular
3 Aplicação de técnicas para readequação diafragmática em posicionamento
estático
4 Sedestação beira leito (mínimo 20 minutos 3 x ao dia) associando com movimentos
em diagonais de MMSS. – respeitando ADM do paciente com
angulação esperada de 90º
5 Cicloergometria por 20 minutos de forma contínua ou intermitente, em MMSS e
MMII
6 Movimentos de rotação de tronco mais treino de equilíbrio latero-lateral e anteroposterior
7 Cinesioterapia respiratória
8 Treino da musculatura respiratória (TMR)
9 Adoção da postura ortostática
10 Aplicação da PFIT Trainer
11 Deambulação assistida
12 Permanência na poltrona por mais de 1 hora

Tabela 2 Proposta de tratamento fisioterapêutico para pacientes que se adéquam ao step 3.

No contexto atual destaca-se a utilização de equipamentos que auxiliam na evolução dos
pacientes críticos, em específico sobre a função cardiorrespiratória e, sobretudo na
melhora da capacidade funcional. O cicloergômetro é um aparelho estacionário, que em
sua função permite de forma prática, rotações cíclicas podendo ser utilizado para realizar
exercícios passivos, ativos e resistidos com os pacientes46.
Alguns estudos relatam que o uso deste dispositivo de forma precoce em pacientes críticos
ventilados mecanicamente traduz ganhos significativos sobre a força muscular com
associação direta com a melhora da funcionalidade dos indivíduos. Entretanto não se
observa efeitos do cicloergômetro no tempo de VM e de internação hospitalar47.

Pires-Neto et al.46 e Coutinho et al.,48 asseguram em seus estudos a viabilidade de
atividades com o cicloergômetro em pacientes na UTI, com grande aceitação por parte
dos pacientes colaborativos. Destaca-se ainda que a utilização de um protocolo de
mobilização precoce com a adição do clicloergômetro não resulta em alterações
cardiorrespiratórias sem repercussão na hemodinâmica dos indivíduos, ressaltando sua
seguridade em pacientes internados na UTI que estejam sobre VM. Estatisticamente não
existem dados significantes sobre seus efeitos no tempo de internação da UTI e hospitalar,
porém é indiscutível sua repercussão sobre a melhora funcional e qualidade de vida.
O posicionamento funcional é uma técnica que se estende desde o step 1 até a alta
hospitalar, antecede todas as etapas e auxilia na parte respiratória e motora. Esta técnica
de primeira escolha deve considerar toda clínica do paciente e utilizada como base do
plano terapêutica. O posicionamento funcional pode ser utilizado de forma passiva ou
ativa para estimulação do sistema neuromusculoesquelético, com benefícios no controle
autonômico, melhora do estado de alerta e da estimulação vestibular, além de facilitar
uma boa resposta a postura antigravitacional, sobre a mecânica respiratória, e também
auxilia na prevenção de contraturas musculares, reduzindo os efeitos adversos da
imobilização prolongada no leito. 21
A aplicação do exercício terapêutico é descrita como um elemento primordial na maioria
dos planos de assistência da fisioterapia, com a finalidade de aprimorar o aspecto
funcional e prevenir as incapacidades decorrentes do imobilismo. Sua aplicabilidade
assume importância no plano de tratamento com uma ampla gama de atividades
terapêutica e repercussão sobre o tempo de hospitalização. Estes exercícios aprimoram
ou preservam a função física e/ou o estado de saúde dos indivíduos críticos e previnem
ou minimizam as suas futuras deficiências, perdas funcionais ou incapacidades.
Porta et al.,49 descrevem eu seu estudo a aplicabilidade de protocolos fisioterapêuticos em
dois grupos, sobretudo com a indução da cinesioterapia e associações. Avaliaram os
efeitos do treinamento físico precoce em pacientes em recuperação de insuficiência
respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica. O estudo aponta a eficácia
do treinamento precoce de membros superiores e sua viabilidade em pacientes internados
criticamente o qual foram recentemente desmamados da VM. Houve em ambos os grupos
resultados significativos com leve diferença estatística positiva ao grupo 1 com
fisioterapia geral e adição de treinamento de membros superiores.
Em seu estudo Martin et al.,50 aponta a reabilitação de corpo inteiro como parte
fundamental no processo de reabilitação, bem como a interação da equipe multidisciplinar
na estabilização da doença. A pesquisa considerou pacientes de diagnósticos variados em
VM durante 14 dias ou mais de 2 falhas consecutivas no desmame. Os autores salientam
que todos os pacientes têm graus comparáveis de força motora e de estado funcional no
momento da alta. A força motora de membros superiores parece ser um preditor simples,
mas significativo, do tempo de desmame nesses pacientes. O benefício da reabilitação
parece ser aplicável mesmo em pacientes com as formas mais graves de
descondicionamento.
Chiang et al.,51 em seu estudo randomizado controlado com pacientes de diagnósticos
variados em VM a mais de 14 dias, submetidos ao exercício cinesioterápico para MMSS
e MMII, treino funcional no leito, deambulação, TMR com evolução do tempo das
respirações espontâneas, demonstra que seus resultados convergem para aumento da força
muscular periférica, melhora no FIM e Barthel, aumento no tempo livre de VM no grupo
intervenção submetido ao treino funcional.

Diversos estudos colaboram para a viabilidade de intervenções com protocolos de
atividades normatizados e padronizados através mobilização precoce para prevenir ou
melhorar a fraqueza e a mobilidade física52. No estudo de Bourdin et al.,53 a fisioterapia
precoce, incluindo a mobilidade, é viável e pode ser realizada com segurança, mesmo
durante a intubação e suporte ventilatório. Fica demonstrado neste estudo que atividades
com adoção da sedestação beira-leito e ortostase garantem benefícios significativos sobre
a funcionalidade.

1.1.2.4 Step 4
Esta fase corresponde ao 4º dia de pós-operatório até a previsão de alta da UTI. Considerase nesta etapa a funcionalidade como um ponto de ênfase na evolução clínica do paciente.
Os apanhados de estudos corroboram para a continuidade do protocolo através das escalas
funcionais PFIT, MRC, aplicação de manovacuometria, cálculo de reserva hemodinâmica
e teste de caminhada de 6 minutos (TC6M). A proposta de continuidade de um protocolo
fisioterapêutico baseados nas condições de pacientes elegíveis ao step 4 (Tabela 3),
finaliza o segmento de técnicas que visam a máxima condição de reabilitação e
perspectiva de alta hospitalar.
Protocolo fisioterapêutico para o step 4
1 Manipulação de cervical e cintura escapular
2 Movimentos de circundução glenoumeral, respiração diafragmática associada à
postura (conceito RPG)
3 Sedestação beira leito
4 Treinamento muscular respiratório a partir da manovacuometria
5 Treinamento isométrico (halteres, faixa elástica, etc) com movimentos nos três
eixos e planos.
6 Cicloergometria em MMSS e MMII por um total de 20 minutos
7 Ortostatismo com treino de equilíbrio e propriocepção, com uso do disco
proprioceptivo
8 Aplicação da PFIT Trainer
9 Aplicação teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)

Tabela 3 Proposta de tratamento fisioterapêutico para pacientes que se adéquam ao step 4.

A utilização de ferramentas avaliativas e preditoras de funcionalidade durante as
intervenções auxiliam no proceder do tratamento das mais diversas condições. O teste de
caminhada de seis minutos (TC6M) pode beneficiar no tratamento de pacientes
internados nas UTI ao produzir um marcador funcional, ao avaliar intervenções
terapêuticas e ao contribuir para elaboração de prognóstico. Uma gama de estudos garante
sua confiabilidade e uso nos diagnósticos variados.
Nesta etapa de tratamento são elegíveis os indivíduos que sejam capazes de deambular,
com avanços no ganho de força muscular periférica e domínio físico. A importância da
aplicação do TC6M, o qual, por mensurar a capacidade funcional, pode fornecer a

caracterização de risco e promover estratégias preventivas e/ou terapêuticas. Dessa forma,
podem-se evitar futuras complicações e proporcionar tratamento planejado e
54,55,56,57,58,59
adequado.
As utilizações de escalas funcionais e de outros recursos fisioterapêuticos como a
cinesioterapia e manobras respiratórias fazem parte do contexto das unidades de
tratamento intensivo, entretanto na UTI oncológica deve-se considerar a necessidade de
instrumentos adaptativos, visto que as complicações do câncer repercutem com alterações
funcionais sejam elas provenientes da cirurgia ou não. O paciente deve adaptar-se a
retirada do tumor ou mesmo reconhecer a real condição de inabilidade funcional.
A literatura é rica em informações ligada as limitações e complicações quem envolvem o
aparelho respiratório, bem como todos os déficits funcionais que estão atribuídos ao tempo
de permanência na UTI, porém há dificuldades em encontrar estudos abordando o
tratamento fisioterapêutico aplicado à oncologia, em específico nas neoplasias de cabeça
e pescoço, fazendo-se necessárias mais pesquisas sobre a atuação destes profissionais
nesta área.
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CONCLUSÃO

Apesar da gravidade e grau de limitação física decorrentes da agressividade da doença ou
intervenção cirúrgica, é fundamental o desempenho do fisioterapeuta frente a estas
desordens.
Alterações funcionais na região de cervical e ombros como dor intensa, mobilidade
reduzida, rigidez articular, fraqueza muscular e complicações envolvendo a função
pulmonar, podem repercutir no estado global dos pacientes, portanto a fisioterapia
baseada em evidências e protocolada segundo as normas e recursos padronizados, auxilia
na redução do tempo de permanência na UTI, diminui o índice de mortalidade e a taxa de
reinternação, especialmente com melhoras na funcionalidade e qualidade de vida.
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