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Resumo 

O papel da fisioterapia tem se tornado essencial no atendimento multidisciplinar aos pacientes 
necessitados da 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 insuficiên-
cia respiratória. É o que irá assisti-los na manutenção da oxigenação e/ou ventilação, objetivan-
do diminuir a atividade da musculatura respiratória e do gasto de oxigênio, consequentemente, 
reduzindo o desconforto respiratório dos pacientes. A descontinuidade do suporte ventilatório 
denomina-se desmame, definindo-se pelo protocolo de retirada do paciente da ventilação arti-
ficial para a espontânea. Devido a complicações apresentadas pelo prolongado uso da VM, este 
estudo tem como objetivo analisar as principais técnicas utilizadas pela fisioterapia na UTI, que 
colaboram para a melhoria do paciente, além de ajudá-lo no desmame da VM. Foi realizada pes-
quisa de literatura, abrangendo os últimos treze anos, tendo como base de dados as bibliotecas 
virtuais do MedLine, PubMed, SciELO e LILACS. Conclui-se que a fisioterapia tem um papel 
importante na equipe multidisciplinar dentro da UTI, com atuação pertinente nas partes motora 
e respiratória, e em todo o processo do desmame, principalmente ao estabelecer um protocolo 
para tal, com a diminuição efetiva do tempo de VM, menor índice de mortalidade e de custo de 
internação dentro da UTI.
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1. Introdução
A fisioterapia possui um papel essencial no atendi-
mento multidisciplinar aos pacientes que carecem 
da ventilação mecânica na Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI). Ela atua desde o processo de pre-
paro do ventilador mecânico – antes da admissão 
do paciente – nos ajustes necessários do equipa-
mento – acompanhando o paciente durante todo 
o processo de internamento – seja durante o uso 
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da ventilação mecânica, na sua interrupção, bem 
como no desmame ventilatório e, posteriormente, 
na extubação (JERRE et al., 2007). 

Nos países de Primeiro Mundo, a fisioterapia tem 
desempenhado papel essencial na recuperação dos 
pacientes hospitalizados, principalmente os que se 
encontram nas unidades de terapia intensiva, a fim 
de auxiliar no restabelecimento da condição clíni-
ca desses pacientes. Além disso, busca minimizar 
os problemas mais comuns pelo uso prolongado da 
ventilação mecânica, como a fraqueza global mus-
cular, a imobilidade e o descondicionamento físi-
co, que são fatores agravantes do quadro clínico e 
contribuem para o aumento do período de perma-
nência hospitalar (BORGES et al., 2009; PINHEI-
RO; CHISTOFOLETTI, 2012). 

A atuação da fisioterapia motora consiste em evitar 
complicações causadas por um longo período de 
repouso no leito. Principalmente em pacientes crí-
ticos, que necessitam de cuidados intensivos, esse 
acamamento prolongado pode levar a uma fraque-
za generalizada, muito comum em UTI (SILVA; 
MAYNARD; CRUZ, 2010). 

Já a fisioterapia respiratória disponibiliza técnicas 
específicas, que são utilizadas no atendimento dos 
pacientes sob tratamento intensivo, com a finalida-
de de melhorar a permeabilidade das vias aéreas, 
prevenir o acúmulo de secreções brônquicas e me-
lhorar a mecânica respiratória (ROSA et al., 2007).

A Ventilação Mecânica (VM) tem como principal 
fundamento o suporte ventilatório, principalmen-
te no tratamento de indivíduos portadores de insu-
ficiência respiratória aguda, assim como nos casos 
crônicos agudizados, assistindo-os na manuten-
ção da oxigenação e/ou ventilação (CARVALHO; 
TOUFEN JR; FRANCA, 2007).

A VM tem como objetivo diminuir a atividade da 
musculatura respiratória e do gasto de oxigênio, 
que, consequentemente, reduzirá o desconforto 
respiratório nos pacientes, permitindo também em-

pregar terapêuticas apropriadas ao tratamento (PÁ-
DUA, MARTINEZ, 2001; MAZULLO et al., 2012). 

Usa-se a VM, em sua grande maioria, em pacien-
tes criticamente enfermos, que estão internados 
na UTI, podendo ser feita através da ventilação 
mecânica não invasiva (VMNI) ou pela ventila-
ção mecânica invasiva (VMI) (COSTA; RIEDER; 
VIEIRA, 2005). 

Apesar dos benefícios da VM, existe um alto índice 
de morbidade e mortalidade devido à associação 
da ventilação mecânica com a pneumonia, pois 
há maior propensão dos pacientes em acumula-
rem mais secreção respiratória pela ineficácia da 
tosse, agravando-se pelo não fechamento da glo-
te. Além disso, nos casos da VMI, o transporte do 
muco pode ser prejudicado pela presença do tubo 
traqueal. Outras complicações também podem 
ocorrer com o uso da VM, como a lesão traqueal, o 
barotrauma e/ou volutrauma e a toxidade causada 
pelo uso prolongado do oxigênio (SCHETTINO et 
al., 2007; ROSA et al., 2007). 

A descontinuidade do suporte ventilatório deno-
mina-se desmame, que é uma palavra utilizada 
corriqueiramente na UTI. Define-se pelo protoco-
lo de retirada do paciente da ventilação artificial 
para a espontânea, constituindo-se um processo 
individualizado que pode ocorrer de forma rápida 
ou gradual. Esse processo é indicado à medida que 
o quadro clínico do paciente se torna estável e que 
não venha a requerer mais o apoio ventilatório to-
tal (MORAES; SASAKI, 2003; CUNHA; SANTA-
NA; FORTES, 2008).

Este estudo se fundamenta no interesse de inves-
tigar e discorrer, por meio de pesquisa bibliográ-
fica, sobre a atuação da fisioterapia no âmbito da 
UTI e sua efetividade no desmame de pacientes 
que fazem uso do suporte ventilatório. Objetiva 
mostrar o papel da fisioterapia na equipe multi-
disciplinar dentro de um centro intensivo, evi-
denciando, assim, a importância da participação 
da fisioterapia no processo de desmame do supor-
te ventilatório mecânico.
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Pacientes que permanecem por longo tempo em 
uso da ventilação mecânica correm o risco de 
complicações, pois o uso desse suporte ventilató-
rio prolongado pode induzir a uma lesão pulmo-
nar, pneumonia e atelectasia, que são complicações 
respiratórias diretamente ligadas à dependência da 
ventilação mecânica (ARCÊNCIO et al., 2008). 

Devido a tais complicações apresentadas pelo uso 
prolongado da VM, esta pesquisa visa a analisar as 
principais técnicas utilizadas pela fisioterapia na 
unidade de terapia intensiva, que cooperam para a 
melhora do quadro clínico dos pacientes, a fim de 
ajudá-los no desmame da ventilação mecânica, de 
forma precoce e eficaz.

Foi realizada uma pesquisa de literatura, com mé-
todo descritivo, de caráter exploratório, com corte 
transversal e abordagem qualitativa. 

A busca por artigos limitou-se a pesquisar os arti-
gos publicados em português e inglês nos últimos 
treze anos (2000 a 2013), utilizando como base de 
dados as bibliotecas virtuais do Medical Literatu-
re Analysis and Retrival Sistem Online (MedLine/
PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciE-
LO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). Os artigos foram ob-
tidos usando-se os descritores “physical therapy”, 
“intensive care unit”, “rehabilitation” e ‘’weaning’’.

A revisão de literatura foi feita através da inclusão 
de artigos que abordaram estudos realizados apenas 
em pacientes adultos internados em unidades de te-
rapia intensiva, contendo em seus recursos e méto-
dos fisioterapêuticos informações relevantes ao pre-
sente estudo. Foram excluídos todos os artigos que 
não se adequaram aos requisitos de inclusão, além 
dos resumos de dissertações e/ou teses acadêmicas. 

O estudo analisou artigos referentes ao uso da fi-
sioterapia como adjunto no desmame da ventila-
ção mecânica, sendo coletadas informações sobre 
a atuação, os métodos e quais os recursos utilizados 
pela fisioterapia que colaboraram para o sucesso 

no desmame dos pacientes que fizeram a utilização 
da VM no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva. 

Para análise dos dados encontrados, não foi neces-
sário o uso da avaliação estatística, sendo feita ape-
nas a descrição dos achados e correlacionados se-
gundo as suas conformidades e/ou discordâncias. 

2. Desenvolvimento
Estudos apontaram que uma das principais cau-
sas que levam o paciente a permanecer por maior 
tempo na unidade de tratamento intensivo, além 
da sua causa de base, é a fadiga muscular grave ad-
quirida na UTI. Ela é ocasionada pelo uso prolon-
gado da VM, causando desuso muscular devido ao 
longo período em que o paciente permanece em 
repouso, o que eleva os riscos para novas compli-
cações, agravando o índice de mortalidade e au-
mentando os gastos hospitalares (BORGES et al., 
2009; SILVA; MAYNARD; CRUZ, 2010).

Outro estudo apontou a utilização da VM prolon-
gada como elemento independente de risco para 
que se desenvolva a fraqueza muscular, agravando 
também o desempenho funcional do indivíduo. 
Do mesmo modo, foi demonstrado que, em ape-
nas uma semana, 25% dos indivíduos em estado 
crítico que utilizavam o suporte ventilatório apre-
sentaram fraqueza muscular severa (PINHEIRO; 
CHISTOFOLETTI, 2012). 

Assim, a intervenção fisioterapêutica precoce tem 
demonstrado grandes benefícios aos pacientes 
acamados, principalmente devido à rápida per-
da de massa muscular, que se reduz pela metade, 
em menos de duas semanas, em indivíduos com 
total imobilidade. Dependendo do quadro clínico 
do paciente, o posicionamento adequado e a mo-
bilização articular precoce podem ser os únicos 
contatos possíveis de interação entre o paciente e o 
ambiente em que vive, além de ser um método uti-
lizado na prevenção do imobilismo (SILVA; MAY-
NARD; CRUZ, 2010).
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Do mesmo modo, demonstrou-se que a fisiote-
rapia motora realizada em indivíduos acamados 
tem sido bem tolerada pelos mesmos, além de se 
apresentar como uma intervenção segura e viável. 
Entretanto, nos pacientes com instabilidade respi-
ratória e hemodinâmica, devem-se evitar mobili-
zações mais intensas, levando em consideração a 
viabilidade de manipular um paciente mais crítico, 
além do risco/benefício para cada paciente (PI-
NHEIRO; CHISTOFOLETTI, 2012).

A atuação da fisioterapia na UTI abrange a mobi-
lização articular precoce para fomentar o aumento 
da força muscular; as mudanças de decúbito para 
evitar escaras; posicionamento no leito; sedestação; 
transferência do paciente da cama para a poltrona, 
além dos exercícios ativos e/ou ativos-assistidos; 
utilização de eletroestimulação; exercícios com o 
cicloergômetro, ortostatismo, marcha estacionária 
e deambulação, o que propicia melhora nas ativida-
des diárias, diminuindo o tempo de VM e também 
de internamento da UTI e hospitalar (BORGES et 
al., 2009; PINHEIRO; CHISTOFOLETTI, 2012).

Apesar da utilização dos exercícios passivos em 
pacientes sob VM ter grau de recomendação D no 
III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, 
o mesmo recomenda-o como forma de preven-
ção das deformidades articulares e encurtamento 
muscular. Dessa forma, não havendo contraindi-
cação, pacientes capazes de executar os exercícios 
ativos são recomendados a fazê-los, a fim de ate-
nuar a sensação de dispneia, aumentar a tolerân-
cia ao exercício, minimizar as dores musculares e 
a rigidez articular, além de conservar a amplitude 
de movimento das articulações. Além disso, o or-
tostatismo também é uma prática aconselhável aos 
pacientes em VM, podendo ser feita de forma ati-
va ou passiva. Embora faltem ensaios clínicos para 
avaliar a ação do ortostatismo sobre o prognóstico 
dos pacientes, tal procedimento vem sendo muito 
recomendado, relatando-se que “seus supostos be-
nefícios incluem melhora no controle autonômico 
do sistema cardiovascular, facilitação da ventilação 
e troca gasosa, facilitação do estado de alerta, esti-

mulação vestibular e facilitação da resposta postu-
ral antigravitacional” (JERRE et al., 2007).

A musculatura respiratória também é acometida 
pela fraqueza muscular, caracterizando-se pela 
redução da tosse, da ventilação alveolar, da capa-
cidade vital e capacidade pulmonar total, compe-
tindo à fisioterapia intervir com medidas cabíveis, 
a fim de evitar ou diminuir tais complicações, uti-
lizando exercícios específicos para condicionar os 
músculos respiratórios, de forma eficiente e efetiva 
(CUNHA; SANTANA; FORTES, 2008).  

Assim, sugere-se a fisioterapia respiratória como 
forma preventiva da pneumonia, associada à venti-
lação mecânica, que está ligada à alta taxa de mor-
bidade e mortalidade, evitando agravamento do 
quadro clínico e também aumento dos custos e da 
estadia do paciente na UTI. Além disso, a fisiotera-
pia respiratória também é aplicada no tratamento 
da atelectasia pulmonar, na prevenção da hipoxe-
mia, em pacientes que apresentam acúmulo de se-
creção nas vias aéreas e/ou que tenham dificuldade 
de mobilizar e eliminar as secreções, além de atuar 
nos pacientes que apresentam déficit ou ausência 
do reflexo da tosse (COSTA; RIEDER; VIEIRA, 
2005; JERRE et al., 2007).

Algumas técnicas da fisioterapia respiratória são 
comumente utilizadas na UTI, com a finalidade de 
melhorar a permeabilidade das vias aéreas, além 
de evitar o acúmulo de secreções brônquicas, sen-
do incluídas as compressões torácicas manuais, a 
hiperinsuflação manual, a drenagem postural e a 
aspiração traqueal. Estudos mostraram que a utili-
zação da técnica de hiperinsuflação manual, asso-
ciada à aspiração traqueal, obteve aumento signifi-
cativo da quantidade de secreção removida, além 
de aumentar a complacência dinâmica em 30%. 
Outros achados apresentaram a hiperinsuflação 
como técnica efetiva para tratamento das atelecta-
sias e na remoção das secreções respiratórias, além 
de agir exatamente na melhora da oxigenação, sem 
causar nenhuma alteração nos parâmetros cardía-
co e respiratório (ROSA et al., 2007).
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A atuação da fisioterapia no processo do desma-
me ventilatório começa através da realização de 
uma triagem diária nos pacientes sob uso da ven-
tilação mecânica invasiva, que estejam submeti-
dos por período superior a 24 horas, objetivando 
selecionar os candidatos aptos para a realização 
do teste de respiração espontânea e, posterior-
mente, o desmame (GONÇALVES et al., 2007; 
GOLDWASSER et al., 2007). 

Alguns fatores devem ser levados em considera-
ção e avaliados ao se pensar no desmame, porque 
isso pode determinar o sucesso ou o fracasso desse 
procedimento. Para tal, é preciso identificar os pa-
cientes elegíveis, que deverão ter a sedação inter-
rompida diariamente, utilizando protocolos e me-
tas, para depois haver a interrupção da ventilação 
(GOLDWASSER et al., 2007). 

Desta forma, um estudo mostrou que é preciso 
resolver as causas primárias que levaram o pa-
ciente a necessitar da ventilação mecânica, se 
houve melhora ou já foi solucionada a causa que 
levou à falência respiratória, se foi suspenso ou 
teve diminuição do uso dos sedativos e bloquea-
dores musculares, qual é o estado de consciência 
do paciente, verificar se há ausência de sepse e de 
hipertermia, se o indivíduo está hemodinamica-
mente estável, se existem desordens metabólicas/
eletrolíticas e se foram corrigidas, se há alguma 
possibilidade para cirurgia de porte e se a gaso-
metria encontra-se em bom estado geral (BOR-
GES; ANDRADE JR; LOPES, 2006).

Outra pesquisa apresentou uma proposta como 
estratégia para identificar os pacientes habilitados 
para o desmame, no intuito de facilitar o trabalho 
da equipe multidisciplinar: avaliar a estabilidade 
hemodinâmica, o grau de sedação, as trocas gaso-
sas, se houve reversibilidade/controle da doença, 
autonomia das vias aéreas, o índice de Tobin, o 
equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico e o esco-
re de Glasgow. Depois, é feita a avaliação para sa-
ber se o paciente está qualificado para o desmame, 

caso contrário, será definida uma nova avaliação, 
periodicamente (GOLDWASSER; DAVID, 2007). 

Os profissionais da fisioterapia levavam em consi-
deração, para o início do desmame, alguns parâ-
metros que eram avaliados habitualmente, sendo 
os mais verificados: a frequência respiratória, o 
volume-corrente e a saturação periférica de oxi-
gênio. Salienta-se que poucos atentaram para a 
capacidade vital e a gasometria arterial, que são 
utilizados corriqueiramente para analisar a manu-
tenção ou descontinuidade do uso da ventilação 
mecânica. Também se observou que em somen-
te 2,4% de todos os processos de desmame da 
VM não houve a participação do fisioterapeuta. 
(GONÇALVES et al., 2007). 

A participação do fisioterapeuta durante o desma-
me da VM é preconizado pelo III Consenso Bra-
sileiro de Ventilação Mecânica, vindo a obter um 
grau A de recomendação, haja vista que foi com-
provado através de estudos que o uso do protocolo 
de desmame e a triagem feita diariamente por fi-
sioterapeutas têm refletido em bons resultados no 
desmame (JOSÉ et al., 2013).

O uso de protocolos nas unidades de terapia in-
tensiva tem demonstrado bons resultados, tendo 
em vista que são elaborados e aplicados por fisiote-
rapeutas. Esses protocolos consistem na avaliação 
dos pacientes através dos indicadores fisiológicos e 
dos princípios clínicos. A partir desses dados, po-
derá ser tomada a decisão de começar o processo 
de desmame, abrangendo a fase da descontinui-
dade do suporte ventilatório e a monitorização do 
paciente durante o tempo de autonomia ventilató-
ria e, depois, na extubação, quando se retira a pró-
tese ventilatória, desde que o paciente permaneça 
estável durante o período superior a duas horas e 
utilizando apenas o oxigênio suplementar. Depois 
de 30 minutos de extubação, será feita uma nova 
gasometria, a fim de reavaliar a condição do pa-
ciente (COLOMBO et al., 2007).  

Comprovou-se, através dos resultados de um es-
tudo, que os pacientes que tiveram seu desmame 
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seguido por um protocolo obtiveram melhoras 
significativas em todo o processo, além de ter ha-
vido 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).

Feita, então, a identificação dos pacientes elegí-
veis, é dado início ao processo do desmame. Este 
pode ser feito de forma abrupta, realizado em 
pacientes com pouco tempo de uso da ventila-
ção mecânica e que não mostram nenhum tipo 
de complicação pulmonar, além de apresentarem 
estabilidade clínica e gasométrica, com uma baixa 
dependência do suporte ventilatório (BORGES; 
ANDRADE JR; LOPES, 2006). 

Já o teste de respiração espontânea se dá a partir 
da permanência do paciente em respiração espon-
tânea por um período de trinta minutos a duas 
horas. Essa desconexão da ventilação mecânica é 
feita efetivamente através da oferta suplementar 
de oxigênio, com a finalidade de manter as taxas 
de saturação de oxigênio no sangue arterial supe-
riores a 90%. Esse suplemento de oxigênio deve 
ser feito com uma FIO² até 0,4% e não deve ser 
aumentado durante o procedimento (GOLDWAS-
SER et al., 2007). 

Em outro estudo, observou-se que o teste de venti-
lação espontânea é utilizado por mais de 80% dos 
fisioterapeutas, porém, os pacientes foram subme-
tidos, nesse teste, por um período médio de 40,94 
minutos. A literatura atual aponta como desne-
cessária a permanência do paciente em ventilação 
espontânea por duas horas, pois bastam alguns 
minutos após a interrupção da ventilação para ser 
possível estabelecer qual a probabilidade de haver 
sucesso no desmame (GONÇALVES et al., 2007). 

No processo gradual do desmame, o fisioterapeuta 
pode utilizar o tubo T, que é tido como um sistema 
simples, ou seja, ele é conectado ao tubo orotra-
queal do paciente, onde a oxigenação é feita atra-
vés do tubo em T; os esforços inspiratórios serão 
feitos pelo paciente, sendo adicionado, através do 

tubo T, um fluxo inicial de O² de 5 l/min, que será 
essencial para a manutenção do equilíbrio da FIO² 
(COSTA; RIEDER; VIEIRA, 2005). 

Demonstrou-se, através de estudo, a eficiência da 
utilização do tubo T na ventilação espontânea, por 
um período de duas horas, em pacientes que se en-
contravam aptos para a extubação. Os que apresen-
tavam menor tempo sob o uso da ventilação me-
cânica obtiveram maior êxito no teste. Esse teste 
provou ser de fácil execução, devido ao pequeno 
período de aplicação, porém requer monitorização 
contínua. Esse estudo feito através do teste com 
o tubo T demonstrou eficácia em 80% dos casos 
(ASSUNÇÃO et al., 2006). 

Entretanto, em outro estudo, observou-se que, em 
pacientes após duas horas sob uso do tubo T, ocor-
reram evidências de risco para desenvolvimento 
de problemas complexos, como a atelectasia, agra-
vamento do trabalho dos músculos respiratórios, 
retenção de secreções, além do rebaixamento da 
saturação de O² (GONÇALVES et al., 2007). 

Segundo Borges, Andrade e Lopes (2006), a des-
vantagem 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 fun-
cional, devido ao fato do tubo deteriorar a glote 
e, consequentemente, sua proteção, o que causará 
o surgimento de microatelectasias, resultando na 
elevação do trabalho pulmonar. 

Outro método utilizado pela fisioterapia para o 
desmame gradual da VM é através do modo PSV 
(Ventilação por Pressão de Suporte), podendo ser 
realizado através da diminuição gradativa dos va-
lores da pressão de suporte até atingir parâmetros 
clínicos satisfatórios, de 5 a 7 cm 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 Man-
datória Intermitente Sincronizada) e ao desmame 
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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 tempo do desmame, se com-
parada à utilização de outros métodos. Contudo, 
outros achados concluíram que a utilização do 
tubo T para o desmame alcançou melhores resul-
tados, por sua vez, a utilização do SIMV obteve 
resultados expressivamente inferiores (FREITAS; 
DAVID, 2006). 

A PSV proporciona ao paciente, através do tubo, 
uma pressão positiva que é ciclada quando há 
queda do fluxo em 25%. As vantagens alcançadas 
pelo seu uso foram o conforto proporcionado du-
rante toda a respiração, principalmente devido ao 
auxílio no esforço respiratório, o treinamento da 
musculatura respiratória, com um aspecto mais fi-
siológico, 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), 
que visa a melhorar a capacidade residual funcio-
nal e a Pa O2, além de atenuar o shunt pulmonar. 
Esse método é estabelecido através da ventilação 
não invasiva, sob o uso de máscara facial, com o 
objetivo de minimizar os efeitos nocivos causados 
pela retirada do tubo endotraqueal, o que garantirá 
mais conforto e reduzirá a ansiedade, entretanto, 
devido ao elevado fluxo e à máscara ser apoiada 
sobre a pele, pode causar desconforto e repugnân-
cia pelo paciente (MORAES; SASAKI, 2003). 

Segundo um estudo, a utilização associada dos mé-
todos PSV e CPAP tem sido a mais adotada nos 
hospitais públicos e particulares para o desmame 
por profissionais fisioterapeutas. Entretanto, afir-
ma-se que o método SIMV (Ventilação Manda-
tória Intermitente Sincronizada) possui menor 
eficiência para o desmame (MONT’ALVERNE; 
LINO; BIZERRIL, 2008).

Aconselha-se a evitar o modo SIMV no processo 
de desmame da ventilação mecânica, sem utilizar 
a pressão de suporte, haja vista que a aplicação 
desse método é a mais inadequada, pois acarreta-
rá maior tempo de ventilação mecânica (GOLD-
WASSER et al., 2007).

Em um estudo no Distrito Federal, 77% dos fi-
sioterapeutas 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 desvan-
tajoso para o desmame, pois foi comprovado que 
resultou em maior tempo da permanência em uso 
do suporte ventilatório mecânico (GONÇALVES 
et al., 2007).

O sucesso do desmame se dá quando o paciente 
consegue manter-se em respiração espontânea por 
um período de 48 horas após a descontinuidade do 
suporte ventilatório mecânico, e fracasso quando 
existe a necessidade de ventilação mecânica duran-
te esse período. Assim, é feito um novo teste de res-
piração espontânea após 24 horas, caso o pacien-
te ainda se encontre elegível e tenha sido revista 
a falta de tolerância para a respiração espontânea 
(GOLDWASSER et al., 2007). 

Os elementos que podem acarretar o insucesso 
do desmame são a diminuição da concentração 
de oxigênio no sangue, fadiga dos músculos res-
piratórios, atrofia muscular, endocrinopatias, alte-
rações na gasometria, hiperinsuflação pulmonar, 
disfunções neurais e alterações emocionais (MO-
RAES; SASAKI, 2003).

3. Conclusão
Verificou-se que a fisioterapia possui papel essen-
cial na equipe multidisciplinar dentro da unidade 
de terapia intensiva, atuando, de fato, de forma 
pertinente tanto na fisioterapia motora quanto na 
respiratória, além de ser atuante em todo o proces-
so do desmame. Foi observado que, ao se estabele-
cer um protocolo de desmame, houve diminuição 
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efetiva do tempo de ventilação mecânica, menor 
permanência do paciente no mencionado processo 
e, consequentemente, menor índice de mortalida-
de e de custo de internação hospitalar (COLOM-
BO et al., 2007).  

Observou-se também que, na maioria das unidades 
de terapia intensiva do Brasil, a atuação do fisiote-

rapeuta é efetiva dentro da equipe multidisciplinar, 
assumindo o compromisso mantenedor da funcio-
nalidade do paciente, além de atuar na prevenção e 
no tratamento das mudanças osteomioarticulares, 
nas complicações respiratórias, monitorização da 
mecânica ventilatória e das trocas gasosas, coorde-
nando a ventilação mecânica, o desmame e a extu-
bação (SARA, 2011). 

ROLE OF PHYSICAL THERAPY IN CASE OF WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION: 
LITERATURE REVIEW.

Abstract

The papal Physiotherapy has become essential in the multidisciplinary care of patients in need of 
mechanical ventilation (MV) in the Intensive Care Unit (ICU) units, with the VM main ventila-
tory support in the treatment of patients with some type of respiratory failure, which will assist 
them in maintaining oxygenation and / or ventilation, aiming to reduce the activity of the respi-
ratory muscles and the expense of oxygen, thus reducing respiratory distress patients. The discon-
tinuation of ventilatory support is called weaning, defining the protocol of removing the patient 
from mechanical ventilation to spontaneous. Due to complications presented by the prolonged 
use of the VM, this study aims to analyze the main techniques used by physical therapy in the ICU 
that support for the improvement of the patient, and help them in weaning from MV. Literature 
search was performed, covering the last thirteen years, based on data for research virtual libraries 
of MedLine, PubMed, SciELO and LILACS. Concluding that physical therapy plays an important 
role in the multidisciplinary team in the ICU, with relevant motor activity, respiratory part, and 
the whole process of weaning, mainly by establishing a weaning protocol with effective reduction 
in length of VM, minor mortality and cost of hospitalization in the ICU.

Keywords

Physical Therapy. Intensive Care Unit. Weaning.
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