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“Pulmonary rehabilitation is an evidence-based, 

multidisciplinary, and comprehensive intervention for patients 

with chronic respiratory diseases who are symptomatic and 

often have decreased daily life activities(...) designed to reduce 

symptoms, optimize functional status, increase participation, 

and reduce health care costs through stabilizing or reversing 

systemic manifestations of the disease.” 

Pulmonary Rehabilitation Writing Committee 

American Thoracic Society/European Respiratory Society 



REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA 

Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 

Patologia aguda 

Instabilidade 
hemodinâmica 

Procedimentos e 
técnicas invasivas e 

“agressivas” 

Intervenção 

Condicionada 
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Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 

Benéfica? Prioritária? 

Reduz a dependência da ventilação invasiva? 

Aumenta o sucesso do desmame ventilatório? 

Diminui o tempo de internamento na UCI? 

… 

http://www.hopkinsmedicine.org/sebin/r/h/IMG_0928-1.JPG http://www.ttsh.com.sg/uploadedImages/TTSH/About_Us/Newsroom/News/050912-ST-Scheme-gets-

ICU-patients-on-their-feet.jpg 
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Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 

Aumento da 
sobrevida 
do doente 

crítico 

Desenvolvimento 
científico e 
tecnológico 

(ventilação invasiva) 

Desenvolvimento de 
novos fármacos e de 
novas terapêuticas 

Desenvolvimento das 
unidades de cuidados 

intensivos 
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Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 

Terapias invasivas prolongadas 
(ventilação invasiva) 

Internamentos em UCI prolongados 

Longos períodos de reduzida 
actividade e elevada imobilidade 
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Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 

Imobilidade 
Inactividade 

Diminuição 
da 

capacidade 
funcional 

Diminuição 
da 

compliance 
pulmonar 

Aumenta a 
retenção de 
secreções 

Aumenta a 
probabilidade 
de atelectasia 
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Revisão (Mendez-Tellez, P; Needham, D. (2012) – Early Physical Rehabilitation in 

the ICU and Ventilator Liberation) 

Ventilação 
Invasiva 

Atrofia das fibras 
diafragmáticas 

Enfraquecimento e 
alterações 

funcionais das 
fibras musculares 

diafragmáticas 

Respiratory Care 
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Unidade de Cuidados Intensivos – Doente Crítico 
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Revisão (Nava, S. – Rehabilitation of patients admitted to a respiratory ICU) 

- Oitenta doentes com insuficiência respiratória aguda. 

- Grupo de reabilitação respiratória (GRR): 60 doentes (mobilização 
passiva; levante e deambulação precoce; fortalecimento dos músculos 
respiratórios, dos membros superiores e inferiores) – 12 faleceram. 

- Grupo de terapia convencional (GTC): 20 doentes – 4 faleceram. 

- Duração: durante o tempo de permanência na UCI (semelhante) 

- Tolerância ao exercício – 6 minute walking distance. 

- Sensação de falta de ar – visual analog scale. 

- Funcionalidade dos músculos respiratórios – pressão inspiratória máxima. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
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Revisão (Nava, S. – Rehabilitation of patients admitted to a respiratory ICU) 

GRR 

GTC 

Tolerância ao Exercício 

 

GRR 

FC repouso 

 Início do programa 92 bpm 

 Fim do programa 80 bpm 

FC após teste (6MWD) 

 Início do programa 128 bpm 

 Fim do programa 100 bpm 

 

GTC 

FC repouso 

 Início do internamento 95 bpm 

 Fim do internamento 83 bpm 

FC após teste (6MWD) 

 Sem melhoria significativa 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
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Revisão (Nava, S. – Rehabilitation of patients admitted to a respiratory ICU) 

GRR 

GTC 

Sensação de falta de ar 

 

Diminuiu em ambos os grupos, 

ainda que tenha sido uma 

diminuição mais significativa no 

GRR que no GTC 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
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Revisão (Nava, S. – Rehabilitation of patients admitted to a respiratory ICU) 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 

GTC 

PIM Inalterada ao longo do 
internamento 

 

GRR 

PIM prévia ao programa de 
reabilitação pulmonar: 

45cmH2O 

GRR 

PIM após a realização 
do programa de 

reabilitação 
pulmonar: 

61cmH2O 

Pressão Inspiratória Máxima (PIM) 
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Revisão (Nava, S. Rehabilitation of patients admitted to a respiratory ICU) 

CONCLUSÃO 

Os doentes com insuficiência respiratória aguda beneficiaram de uma 
reabilitação pulmonar precoce, nomeadamente no que respeita a: 

- Tolerância ao exercício físico; 

- Sensação de dispneia; 

- Pressão inspiratória máxima. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 
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Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) 

- 39 doentes com ventilação mecânica prolongada. 

- Grupo de reabilitação respiratória (GRR): 20 doentes (fortalecimento 
dos músculos respiratórios e dos membros superiores e inferiores) – 
3 faleceram. 

Grupo de terapia convencional (GTC): 19 doentes – 4 faleceram. 

Duração: 6 semanas, com 5 dias de reabilitação respiratória por 
semana. 

- Força dos músculos respiratórios e dos membros 
superiores e inferiores. 

- Tempo até à ventilação espontânea. 

- Estado funcional – índice de Barthel para as 
actividades de vida diárias. 

- Medida da Independência Funcional (FIM) 

Journal of the American Physical Therapy Association 



REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA 

Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) 

- 4 anos 

- 6 dias 

Journal of the American Physical Therapy Association 
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Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) 

Exercícios realizados numa posição de 
decúbito dorsal e gradualmente 

alterando o decúbito para a posição de 
sentado (conforme a tolerância) 

Ombro: flexão, extensão, abdução, adução, 
rotação medial, rotação lateral (2 séries de 

10 repetições) 

Cotovelo: flexão (2 séries de 10 repetições) 

Punho: flexão, extensão, rotação medial, 
rotação lateral (2 séries de 10 repetições) 

Exercícios de mobilização passiva – 
mobilização activa – fortalecimento 

muscular (até 600mg)  

Exercícios realizados numa posição de 
decúbito dorsal e gradualmente 

alterando o decúbito para a posição de 
sentado (conforme a tolerância) 

Anca: flexão, extensão, levante autónomo 
do membro inferior em extensão (2 séries 

de 10 repetições) 

Joelho: flexão, extensão (2 séries de 10 
repetições) 

Tornozelo: dorsiflexão, flexão plantar (2 
séries de 10 repetições) 

Exercícios de mobilização passiva – 
mobilização activa 

Journal of the American Physical Therapy Association 



REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA 

Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) 

Exercícios terapêuticos 

Exercícios de rotação corporal 

Exercícios de transferência da cama para 
cadeira, cadeira de rodas 

Exercícios de posição em pé 

Exercícios de respiração abdómino-
diafragmática 

Mão no tórax (menor mobilização possível) 
e mão no abdómen (inward and upward) 

Realizados nas posições de decúbito 
dorsal, semi-fowler (45º) e sentado (90º) 

3 sessões diárias de 10 minutos 

Journal of the American Physical Therapy Association 
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Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) Journal of the American Physical Therapy Association 
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Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) Journal of the American Physical Therapy Association 



REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA 

Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) Journal of the American Physical Therapy Association 
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Revisão (Ling-Ling C. – Effects of physical training on functional status in 

patients with prolonged mechanical ventilation) 

CONCLUSÃO 

Um programa de 6 semanas de treino físico dos músculos respiratórios 
e dos membros superiores e inferiores aumenta o tempo de ventilação 
espontânea de doentes com ventilação invasiva  prolongada e aumenta 
a força muscular 

Aumento das capacidades funcionais (índice de Barthel para as 
actividades de vida diárias); Medida da Independência Funcional (FIM) 

Journal of the American Physical Therapy Association 
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Revisão (Nici, L. – Pulmonary rehabilitation: today and tomorrow) 

Breath 

Reabilitação 
precoce em 

cuidados intensivos, 
nomeadamente a 

reabilitação 
pulmonar, é efectiva, 

tem benefícios e 
está a emergir 

É uma importante 
estratégia para 

tratar complicações 
respiratórias, para 
além de prevenir 

sequelas  

A sua continuidade 
oferece benefícios a 

longo prazo 

Deve incluir 
progressivamente:  

- Exercícios de 
amplitude de 
movimento; 

- Exercícios de 
mobilização no leito; 

- Exercícios 
posturais; 

- Exercícios de 
fortalecimento 

muscular; 

- Transferência para 
a cadeira; 

- Exercícios de 
deambulação. 

Início o mais precoce 

possível, a seguir à 

instalação de doença 

crítica 
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Recomendations of the European Respiratory Society and European 

Society of Intensive Care Medicine for Critically Ill Patients Intensive Care Med 

Aumentar a 
ventilação global e 

regional 

Reduzir a resistência 
das vias aéreas e o 

trabalho respiratório 

Eliminar secreções 
das vias aéreas 

DOENTE CRÍTICO COM CAPACIDADE MUSCULAR E RESPIRATÓRIA 

PARA DESENVOLVER UMA FUNCIONALIDADE RESPIRATÓRIA QUE 

SATISFAÇA AS SUAS NECESSIDADES 
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Metas 

- Processo de desmame 
adequado e de 

qualidade 

 

- Redução do tempo de 
internamento em UCI 

 

-Redução do custo de 
internamento 

Sincronização/Adaptação 

Ventilação/Perfusão 

Permeabilidade de via 
aérea 
Eliminação de Secreções 
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Recomendations of the European Respiratory Society and European 

Society of Intensive Care Medicine for Critically Ill Patients Intensive Care Med 

Doente 
Ventilado 

Aumentar o 
Volume 

Inspiratório 

Mobilização 

Posicionamento 

Exercícios 
respiratórios 

Espirometria de 
Incentivo 

Hiperventilação 
Manual ou 
Mecânica 

Aumentar a 
taxa de fluxo 
expiratório 

Posicionamento 

Huffing 

Tosse Assistida 

Exsuflator 
(Cough Assist) 

Oscilação 

Mobilização 

Vibrações 
Manuais 

Mecânicas 

Compressões 

Percussões 

Oscilações de 
Alta Frequência 

Flutter 

Aumentar o 
Volume 

Expiratório 

Posicionamento 

CPAP 

Remoção 
Aspiração de 

Secreções 
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Técnicas que visam promover a sincronia e adaptação ao ventilador 

Eficácia da 
ventilação 

Estado 
confusional 

Deterioração 
cognitiva 

Ansiedade/ 

depressão 

Alteração do 
padrão do 

sono 
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Técnicas que visam promover a sincronia e adaptação ao ventilador 

- Técnica de relaxamento e posições de descanso 

- Ensino e controlo da respiração, em sincronia e 
coordenação com a modalidade ventilatória, acompanhando 
a dinâmica costal 

- Exercícios de reeducação respiratória, do tipo abdómino-
diafragmático e costais (selectivos e globais), de forma a 
recuperar a mobilidade diafragmática e melhorar o padrão 
respiratório  
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Técnicas que visam melhorar a relação ventilação/perfusão 

Padrão ventilatório essencialmente restritivo (diminuição dos volumes 
pulmonares; hipoventilação alveolar; alterações da V/Q; rigidez 

progressiva das estruturas pleurocostais) 

Processo neuropático característico da doença crítica 

Sedativos/Miorrelaxantes 

Imobilidade prolongada 

Descondicionamento progressivo da musculatura respiratória 
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Técnicas que visam melhorar a relação ventilação/perfusão 

- Técnicas de recrutamento de volumes através de 
hiperinsuflação voluntária, com ressuscitador manual ou com 
ventilador mecânico 

- Exercícios de flexibilização e aumento da expansibilidade 
torácica, através do controlo e dissociação dos tempos 
respiratórios (ênfase na inspiração; reeducação abdómino-
diafragmática; ventilação dirigida; abertura costal selectiva e 
global, com e sem bastão) 
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Técnicas que promovem a mobilização e eliminação de secreções 

Tubo endotraqueal 

• Alteração da fronteira de saturação 
isotérmica; alteração da função 

mucociliar; alteração do volume e da 
viscosidade das secreções 

Descondicionamento 
neuromuscular 

periférico e respiratório 

Polineuropatia da 
doença crítica 

Alteração da eficácia da 
tosse e dos volumes 

pulmonares; aumento da 
retenção de secreções e 

de atelectasia 
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Técnicas que 
promovem a 

mobilização e 
eliminação de 

secreções 

Drenagem 
postural 

(modificada) 

Manobras 
acessórias: 

compressão, 
vibração, 

percussão 

Aspiração de 
secreções 

Hiperinsuflação 
manual 

Hiperinsuflação 
com ventilador 

mecânico 
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Posicionamento no leito 

• Optimização da relação V/Q; aumento de volumes pulmonares; redução do trabalho 
respiratório e cardíaco. 

Exercícios de mobilização passiva/activa/Exercícios de fortalecimento 
muscular 

• Diminuição da sensação de dispneia; aumento da tolerância ao esforço físico; 
redução da rigidez osteoarticular; redução da dor músculo-esquelética. 

Transferência para cadeira; levante; deambulação 

Técnicas que melhoram a mobilidade, o fortalecimento e readaptação ao esforço 
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“Os estudos demonstram que a reabilitação precoce com intervenções para 

doentes sob ventilação invasiva (um a dois dias após o início da ventilação 

invasiva), é segura e benéfica. Mais que isso, os benefícios da reabilitação 

precoce incluem:  

- Tempo de ventilação invasiva mais reduzido; 

- Período de internamento hospitalar mais reduzido; 

- Melhoria do estado funcional aquando da alta hospitalar.” 
 

Mendez-Tellez, P., Needham, D. (2012) 

“A reabilitação em cuidados intensivos tornou-se um factor chave no 

tratamento do doente crítico. Estudos recentes demonstram que doentes que 

não foram submetidos a reabilitação tendem a apresentar maior morbilidade, 

com diminuição significativa da qualidade de vida e do seu estado funcional.” 
 

Babu, A., Vasanthan, L. (2012) 
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“A reabilitação precoce na unidade de cuidados intensivos está associada a 

muito benefícios, nomeadamente: 

- Diminuição do tempo de ventilação invasiva; 

- Redução do tempo de internamento na UCI; 

- Redução do tempo de internamento hospitalar; 

- Diminuição do delírio; 

- Melhoria do estado funcional. 
 

Ohtake, P., Strasser, D., Needham, D. (2012) 
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