
A INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM REABILITAÇÃO NO DOENTE CRÍTICO COM ALTERAÇÃO DA MOBILIDADE
Ao longo das últimas décadas o investimento e evolução científica tem proporcionado uma mudança no paradigma da taxa de mortalidade e morbilidade nos doentes internados em cuidados intensivos. A imobilidade e o tempo de permanência no leito
surge como um fator potenciador de desenvolvimento de alterações neuromusculares no doente crítico. A criação de programas de mobilização no doente crítico, o mais cedo possível, surge como uma intervenção de estratégia na prevenção da incapacidade
funcional e melhoria da qualidade de vida deste. A implementação de um programa de reabilitação, o quanto antes, obriga a uma mudança de paradigma nos cuidados a ter, ao doente em cuidados intensivos, como a diminuição do tempo de permanência
no leito e farmacoterapia utilizada. Estão documentadas diferentes barreiras na mobilização do doente crítico, no entanto, a mudança de paradigma tem demonstrado evidência científica na segurança e fiabilidade da mobilização precoce do doente crítico.
(Lipshutz & Gropper, 2013)

Estudo de caso:

Doente sexo masculino, 72 anos de idade com antecedentes pessoais: HTA,FA, DM2, DHC, SAOS,
obesidade, dislipidemia. È internado na UCI, por Pneumonia associada aos cuidados de saúde, no período
pós-operatório de lise de bridas (doente sigmoidectomizado e com colostomia desde 2013)

2ºdia de internamento – (Inicio de programa de mobilização precoce, 2xdia, cerca de 40 minutos) doente
sedado e analgesiado, escala RASS=5, escala de Glasgow=7, escala de Lower=2/5, realizadas
mobilizações passivas em todos os segmentos articulares dos 4 membros e cinesiterapia respiratória com
recurso a manobras acessórias associadas a drenagem postural modificada bilateralmente

3ºdia – Realizado desmame de sedação e desmame ventilatório, doente com Glasgow=12, RASS=1, escala
Lower=3/5 Rx toráx com franca melhoria, realizado período em tubo em T durante 30 minutos, realizada
cinesiterapia respiratória e realizadas mobilizaões ativas/assistidas em todos os segmentos articulares
dos 4 membros, 5 repetições em cada segmento articular. É extubado orotraqualmente, realiza episodio
de broncospasmo com presença de secreções hemáticas em moderada quantidade.

5º dia - com retrocesso de toda a sua situação clínica, com necessidade de reentubação oro traqueal e
ventilação invasiva. Reinicio de sedação, em doses elevadas, sob corticoterapia. Reinicia programa de
reabilitação sensório-motor passivamente.

9º dia -Sem sedação durante o dia. Tentativa de colocação em tubo em T, sem sucesso (eventual
componente de sobrecarga mantida). Reconectado a ventilação mecânica. Com Discrasia hemorrágica
mantida.

20º dia - É realizada traqueostomia, por dificuldade de extubação orotraqueal. Mantém ventilação
invasiva, com desmame de sedação, apresenta períodos de confusão e agitação psico-motora.

23º dia– com redução de parâmetros ventilatórios, desmame de sedação com sucesso, força grau 2/5
mantém programa de mobilizações passivas em todos os segmentos articulares.

25º dia - força grau 3/5, realizadas mobilizações ativas/assistidas em todos os segmentos articulares,
Com acesso de tosse mais vigoroso, com volumes na inspirometria de incentivo entre 500ml -750 ml, sem
esforço inspiratório, realiza períodos de tubo em T no período diurno (7h). Realizada avaliação da
deglutição, sem sinais de disfagia.

28º dia - Força grau 4/5 em todos os segmentos articulares dos 4 membros, realiza mobilizações
ativas/resistidas e efetua o treino de equilíbrio estático e dinâmico sentado na beira do leito.

29º dia- realiza cicloergometro no leito durante 1min com maior tolerância ao esforço. Realiza levante
com apoio bilateral de 2 pessoas realizando carga nos membros inferiores

32º dia - durante a transferência para o cadeirão realiza maior carga e esboça o movimento de flexão do
joelho para realizar marcha.

35º dia –realiza treino de marcha em redor do leito com apoio de andarilho e 2 pessoas.

Legenda: HTA (hipertensão arterial), FA (Fibrilhação auricular), DM2 (Diabetes Mellitus tipo 2), DHC (Doença Hepática Crónica), SAOS (Sindrome Apneia
Obstrutiva do Sono)
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Scoping Review da evidência qualitativa : 
Estratégia de pesquisa:

Bases de dados MEDLINE with Full text, CINHAL Plus with Full Text, COCHRANE Database of Sistematic Reviewers, através da plataforma
agregadora EBSCO HOST. Foram utilizados os limitadores: artigos elaborados nos últimos cinco anos e artigos em full text.
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Após a analise dos resumos e conclusões dos 14 artigos obtidos e pertinência na temática, foram extraídos 5 artigos. Efetuou-se a
pesquisa adicional das referências bibliográficas destes artigos e adicionaram-se 6 artigos que, encontravam-se no intervalo temporal
entre 2012/2016, cujo resumo expressasse a temática em causa. Os Onze artigos referem-se a artgos em inglês de estudos qualitativos.
Foram analisadas cinco categorias:

Autoras:  Andreia Rocha Duarte (Enfermeira SCI-CHS, Discente 7ºCMER-ESEL)  Carmen Borralho (Enfermeira Especialista de 
Reabilitação do SCI-CHS, Enfermeira Orientadora do Ensino Clínico)
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